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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

     

     Trong những năm gần đây nền kinh tế nƣớc ta đã có những bƣớc phát triển mạnh 

mẽ, đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Từ một nền kinh tế bao cấp dịch chuyển sang nền 

kinh tế thị trƣờng, với sự cố gắng nỗ lực học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nền kinh tế 

nƣớc ta đã bƣớc đầu hòa nhập ngày càng sâu, rộng với nền kinh tế thế giới. Nƣớc ta đã 

tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn của thế giới nhƣ là: ASEAN, APEC, WTO…Thế 

giới đã nhìn nhận Việt Nam nhƣ là một điểm sáng của khu vực, có nền chính trị ổn 

định, một thị trƣờng năng động đầy tiềm năng và có sự thu hút đầu tƣ mạng mẽ.        

     Do là một nền kinh tế phát triển, nên rất có cơ hội cho một loạt các ngành nghề phát 

triển sôi động. Trong đó ngành sản xuất xi măng cũng dự báo là có nhu cầu rất lớn 

trong những năm tới. Nắm bắt đƣợc những điểm đó, ngành đã đầu tƣ mạnh mẽ về 

công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực…Bƣớc đầu đã đƣa ngành phát 

triển một bƣớc dài về công nghệ và đáp ứng đƣợc nhu cầu trên thị trƣờng. Tuy nhiên,  

một số vấn đề mà một số đơn vị của ngành đang đối mặt là tiêu thụ sản phẩm khi mà 

ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng. 

     Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn là một trong những doanh nghiệp lớn của Tổng 

công ty xi măng Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm xi 

măng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do Công ty vừa đƣa vào vân hành 

thêm dây chuyền 2 nên lƣợng sản phẩm  sản xuất ra rất nhiều. Một phần do việc khai 

thác thị trƣờng và công tác xúc tiền bán của Công ty chƣa đƣợc chú trọng. Những điều 

đó đã làm Công ty hạn chế về khả năng cạnh tranh và mất thị phần. 

     Xuất phát từ thực tế này kết hợp với việc phân tích đánh giá  thực trạng hoạt động 

san xuất kinh doanh của Công ty và những kiến thức đã tích lũy đƣợc qua quá trình 

học tập tại Khoa Kinh tế và Quản lý – Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, em đã chọn 

đề tài “Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng 

Bút Sơn ” làm đồ án tốt nghiệp.  

 Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

        Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn. 

        Phân tích khách hàng của công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn. 
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      Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Cổ phần 

xi măng Bút Sơn. 

Phương pháp nghiên cứu 

     Đồ án tốt nghiệp sử dụng phƣơng pháp so sánh, phân tích thông kê để tìm hiểu thực 

tế, phát hiện tồn tại của công các tiêu thụ sản phẩm xi măng ở Công ty Cổ phần xi 

măng Bút Sơn. Từ đó đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tiêu thụ cho sản phẩm 

của Công ty. 

 Kết cấu của đồ án 

  Nội dung của đề tài gồm 3 phần 

             Phần 1: Cơ sở lý thuyết về tiêu thụ sản phẩm 

             Phần 2: Phân tích kết quả tiêu thụ và các nhân tố ảnh hƣởng tại Công ty  

             Phần 3: Thiết kế biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm.  

    Hy vọng với kiến thức của bản thân đã tích lũy đƣợc cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình 

của các thầy cô trong Khoa Kinh tế và Quản ly – Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội 

cùng tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, em đã tìm ra một số biện pháp giải 

quyết khả thi phù hợp với tình hình thực tại. Qua đó góp phần nhỏ bé vào nỗ lực chung 

đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 

     Mặc dù cá nhân đã rất cố gắng để hoàn thiện đồ án, song do kinh nghiệm năng lực 

và thời gian có hạn. Chăc chắn đồ án sẽ không thể không có những thiếu sót. Vì vậy 

em rất mong đƣợc sự chỉ bảo và nhận xét của các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp và 

các bạn để đồ án này có tính thực tế cao hơn, có thể áp dụng ngay hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

    Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo và các anh chị đồng nghiệp trong 

Công ty, các thầy cô trong Khoa Kinh tế và Quản lý – Trƣờng đại học Bách khoa Hà 

Nội, đặc biệt là thầy Ths. Nguyễn Tiến Dũng, ngƣời đã hƣớng dẫn tận tình giúp em 

hoàn thiện đồ án này. 

 

                                                                                    Sinh viên thực hiện 

 

                                                                                     Nguyễn Văn Hải           
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PHẦN 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

 

1.1  Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm  

1.1.1 Định nghĩa 

     Tiêu thụ sản phẩm là những hoạt động diễn ra sau khi đã sản xuất ra sản phẩm 

nhằm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hay quyền sử dụng dịch vụ cho ngƣời mua 

và thu tiền về. [3,2]  

      Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao gồm tất cả những công việc đƣa sản phẩm từ nhà 

sản xuất đến tay ngƣời tiêu dùng. 

      Kết quả tiêu thụ sản phẩm là những số liệu về doanh số bán hàng, lƣợng tồn kho… 

trong kỳ khi sản phẩm đã đƣợc tiêu thụ 

Bảng 1.1 So sánh một số nét giữa tiêu thụ sản phẩm và marketing 

 

Yếu tố liên quan Tiêu thụ sản phẩm Marketing 

Bắt đầu 
Sau khi sản phẩm đã đƣợc 

sản xuất ra. 

Trƣớc khi sản phẩm đƣợc 

sản xuất. 

Kết thúc 

Sauk hi đã thu đƣợc tiền từ 

khách hàng. 

Chƣa kết thúc ngay cả khi 

đã thu đƣợc tiền từ khách 

hàng. 

Thiết kế sản phẩm Không Có 

Giá sản phẩm Có Có 

Phân phối Có Có 

Xúc tiến bán  Có Có 

Dịch vụ sau khi bán Không Có 

Nghiên cứu thị trƣờng Có Có 
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      Nhƣ vậy ta có thể thấy rằng hoạt động marketing sẽ thúc đẩy tiêu thụ và việc sản 

phẩm đƣợc tiêu thụ sẽ hỗ trợ cho marketing trong việc quảng bá thƣơng hiệu. 

     Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, khi mà trình độ công nghệ sản xuất tiên tiến, các 

yếu tố đầu vào thuận lợi và năng lực sản xuất của doanh nghiệp không còn là vấn đề 

lớn. Thì vấn đề quan trọng đối với các nhà sản xuất hiện nay là tiêu thụ sản phẩm.  

1.1.2 Ý nghĩa, vai trò của tiêu thụ sản phẩm  

A. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 

      Tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu cự kỳ quan trọng trong tái sản xuất xã 

hội, đặc biệt trong môi trƣờng kinh tế có tính cạnh tranh cao nhƣ hiện nay thì việc sử 

dụng biện pháp marketing để thúc đẩy tiêu thụ ngày càng đƣợc các doanh nghiệp đặc 

biệt quan tâm. Trong kinh tế thị trƣờng có tính cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay thì 

việc thúc đẩy tiêu thụ có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà sản xuất. 

     Trƣớc tiên, tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của 

sản phẩm hàng hóa. Thông qua tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới có thể thực hiện 

đƣợc quá trình luân chuyển vốn để tái sản xuất. Nếu việc tiêu thụ sản phẩm trong 

doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, hiệu quả thì sẽ làm tăng tốc độc chu chuyển vốn, làm 

nâng cao kết quả sản xuất, từ đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy hoạt 

động tiêu thụ có vai trò rất quan trọng và nó quyết định sự tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp. 

     Thông qua tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp mới thể hiện đƣợc năng lực của 

mình trên thị trƣờng, thể hiện chỗ đứng của mình trên thị trƣờng. 

      Tiêu thụ là cầu nối trung gian giữa doanh nghiệp với khách hàng, ngƣời tiêu dùng. 

Nó là thƣớc đo đánh giá độ tin cậy của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể gần gũi khách hàng hơn, hiểu rõ và nắm bắt đƣợc 

nhu cầu của họ để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của khách hàng và làm tăng lợi 

nhuận cho doanh nghiệp. 

B. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm  

     Tiêu thụ sản phẩm là hình thức chuyển đổi hàng hóa từ hình thái hiện vật sang hình 

thái giá trị và vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp đƣợc hoàn thành. 

      Tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp có đƣợc doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận 

là chỉ tiêu đánh giá quan trọng phản ánh kết quản sản xuất kinh doanh của doanh 
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nghiệp, là nguồn bổ sung vốn tự có và là nguồn vốn hình thành các loại quỹ trong 

doanh nghiệp. 

      Để kết quả tiêu thụ sản phẩm đƣợc ổn định và phát triển, doanh nghiệp thƣờng 

xuyên phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nhằm mục đích sớm phát hiện những tồn 

tại hay những cơ hội mới để xây dựng chính sách tiêu thụ sản phẩm đứng đắn.  

1.1.3 Nội dung của hoạt động tiêu thụ 

 Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu và dự báo thị trƣờng 

 Thiết kế các dịch vụ hỗ trợ 

 Xây dựng chính sách giá bán 

 Xây dựng chính sách phân phối 

 Xây dựng chính sách xúc tiến bán 

 Nghiên cứu thị trƣờng 

1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm 

       Sau mỗi kỳ sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành đánh 

giá những kết quả đã đạt đƣợc và những tồn tại. Họ so sánh, đối chiếu các kết quả của 

họ với đối thủ cạnh tranh và số kế hoạch. Việc làm này giúp doanh nghiệp có cái nhìn 

tổng quát về tình hình thực tại, từ đó có những quyết định điều chỉnh phù hợp. Các con 

số thống kê của doanh nghiệp sẽ đƣợc phân tích và đánh giá làm cơ sở cho các bƣớc 

tiếp theo. Các con số về kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là: Doanh thu, lợi 

nhuận, lƣợng tồn kho, thị phần…Thƣớc đo các đại lƣợng này có thể là thƣớc đo hiện 

vật hay thƣớc đo giá trị. 

 Thƣớc đo hiện vật: Chỉ lƣợng sản phẩm đã tiêu thụ đƣợc mà đơn vị đo của nó 

có thể là cái, bộ, kg…Hạn chế của thƣớc đo này là không so sánh đƣợc kết quả 

giữa các đơn vị không sản xuất cùng một mặt hàng.  

 Thƣớc đo giá trị: Là giá trị thƣờng là tiền tệ, là tổng giá trị của các giao dịch 

bán mà doanh nghiệp đã thực hiện 

   Chỉ tiêu về số lƣợng bán [4,73] 

 

                     =                                   +                                 -           -     

  

 

Khối lƣợng sản 

phẩm hàng hóa 

bán ra 

Số lƣợng hàng 

hóa sản phẩm 

tồn kho đầu kỳ 

Số hàng hóa 

mua vào hoặc 

sản phẩm trong 

kỳ 

Số hàng hóa 

sản phẩm tồn 

kho cuối kỳ 
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      Chỉ tiêu về doanh thu [4,73] 

 

                                       =                  =                 x                    x 

 

               

      Thị phần [4,75]  

 

 

 

 

 

Bảng 1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 

 

Chỉ tiêu Công thức Ý nghĩa 

 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu 

 

Lợi nhuận

Doanh thu thuần
x100% 

Một đồng doanh thu từ 

hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm thì có bao nhiêu 

phần trăm lợi nhuận 

trong đó. 

 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

chi phí bán hàng 

Lợi nhuận

Chi phí bán hàng
x100% 

Một đồng chi phí bỏ ra 

cho hoạt động tiêu thụ 

sản phẩm thì lợi nhuận 

thu đƣợc về bao nhiêu. 

 

Năng suất lao động  
Doanh thu thuần 

Số LĐBQ
 

Chỉ tiêu này cho biết 

doanh thu trung bình một 

ngƣời tạo ra trong năm. 

 

 

Tỷ lệ chi phí bán 

hàng/Doanh thu 

Chi phí bán hàng

Doanh thu thuần
x100% 

Chỉ tiêu này càng lớn thì 

chi phí bán hàng càng 

lớn. Chỉ tiêu này lớn có 

nghĩa là làm giảm lới 

       Thị phần của sản phẩm X  =   
Doanh  số sản ph ẩm X

Tổng  doanh  số của ng ành
 

      Trong đó : Doanh số ở đây là lƣợng bán hay doanh thu     

Doang thu  bán 

hàng                          

Sản lƣợng mặt 

hàng i  bán ra 

Giá trị một  đơn 

vị mặt hàng  i 
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nhuận của doanh nghiệp. 

Tỷ lệ hoàn thành kế 

hoạch 

Doanh thu thực tế

Doanh thu kế hoạch
x100% 

Phán ánh kết quả thực tế 

đạt đƣợc so với thực 

tế.Qua đó để điều chỉnh 

cho sát thực tế kinh 

doanh. 

 

Vòng quay hàng tồn 

kho 

Doanh thu thuần 

Hàng tồn kho bình quân
x365 

 

 

1.2 Dữ liệu và phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

1.2.1 Dữ liệu phục vụ phân tích 

     Dữ liệu phục vụ cho việc phân tích kết quả tiêu thụ là các loại dữ liệu có liên quan, 

các loại dữ liệu này đƣợc thu thập ở bên trong công ty hoặc thu thập từ bên ngoài 

thông qua điều tra.Dữ liệu doanh nghiệp điều tra thƣờng là những dữ liệu phục vụ trực 

tiếp cho doanh nghiệp là: Nghiên cứu thị trƣờng hay thị yếu ngƣời tiêu dùng… 

     Có hai loại dữ liệu là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. 

     Để phục vụ phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có thể có hai loại 

dữ liệu: Dữ liệu bên trong doanh nghiệp và dữ liệu bên ngoài doanh nhiệp. 

              Bảng 1.2  Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu phục vụ phân tích 

 

Các loại dữ liệu Nguồn dữ liệu 

Dữ liệu 

bên 

trong 

doanh 

nghiệp 

-Lƣợng sản xuất và tiêu thụ 

-Doanh thu và lợi nhuận. 

-Lƣợng tồn kho. 

-Giá thành và giá bán. 

-Các phòng ban của doanh nghiệp. 

Dữ liệu 

bên 

-Khách hàng: Tổng nhu cầu, thị 

hiếu của khách hàng… 

-Số liệu điều tra của doanh nghiệp, của 

ngành, tạp chí đã công bố… 
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ngoài 

doanh 

nghiệp 

-Đối thủ cạnh tranh: Đặc điểm 

sản xuất, năng lực sản xuất, chiến 

lƣợc cạnh tranh… 

-Nhân viên thị trƣờng báo về. 

-Qua các catalog, bảng báo giá của đối 

thủ, qua trang wec của đối thủ… 

-Báo, tạp chí… 

-Môi trƣờng vĩ mô: Kinh tế, 

chính trị - pháp luật, công nghệ, 

văn hóa – xã hội.   

-Qua các văn phòng pháp luật của nhà 

nƣớc. 

-Các báo cáo, diễn đàn… 

-Qua các tạp chí chuyên ngành…. 

 

1.2.2 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

A. Phƣơng pháp so sánh  giản đơn [7,17] 

     Dùng phƣơng pháp so sánh giản đơn để phân tích kết quả tiêu thụ. Phƣơng pháp so 

sánh có hai dạng so sánh là so sánh tuyệt đối và so sánh tƣơng đối. 

                So sánh tuyệt đối: ∆𝐂 = 𝐂𝟏 - 𝐂𝟎 

                 So sánh tƣơng đối: ∆𝐂% = [(𝐂𝟏 - 𝐂𝟎)/𝐂𝟎]x100% 

                                                                                               𝐂1 là số liệu kỳ phân tích 

                                                                                               𝐂0 là số liệu kỳ gốc 

B. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn [7,23] 

     Theo phƣơng pháp này nếu hàm kết quả có dạng C = f(X,Y) với X, Y là các yếu tố 

ảnh hƣởng lên hàm C. 

     Để biết đƣợc mức độ ảnh hƣởng  của mỗi yếu tố X, Y lên hàm C ngƣời ta lần lƣợt 

thay thế dần các số liệu X, Y gốc để so sánh (kế hoạch, định mức …) bằng các số thực 

tế phân tích. 

    Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố X, Y đƣợc xác định. 

                            ±∆∁(𝑋) = f(𝑋1,𝑌0) - f(𝑋0,𝑌0) 

                            ±∆∁(𝑌) = f(𝑋1,𝑌1) - f(𝑋1,𝑌0) 
 

     Với: 
𝑋1,  𝑌1 là các số liệu thực tế kỳ phân tích. 

             
 
𝑋0,  𝑌0 là các số gốc để so sánh. 

C. Phƣơng pháp hồi quy [7,28] 

       Hồi quy – nói theo cách đơn giản,là đi ngƣợc lại về quá khứ để nghiên cứu những 

dữ liệu đã diễn ra theo thời gian (dữ liệu chuỗi thời gian ) hoặc diễn ra tại cùng một 
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thời điểm (dữ liệu thời điểm hoặc dữ liệu chéo ) nhằm tìm đến một quy luật về mối 

quan hệ giữa chúng.Mối quan hệ đó đƣợc biểu diễn thành một phƣơng trình  (hay mô 

hình ) gọi là :phƣơng trình hồi quy mà dựa vào đó,có thể giải thích bằng các kết quả 

lƣợng hóa về bản chất,hỗ trợ củng cố các lý thuyết và dự báo tƣơng  lai. 

      Theo thuật ngữ toán,phân tích hồi quy là sự nghiên cứu mức  độ ảnh hƣởng của 

một hay nhiều biến số (biến giải thích hay biến độc lập ), đến một biến số (biến kết quả 

hay biến phụ thuộc ) , nhằm dự báo kết quả dựa vào các giá trị đƣợc biết trƣớc của các 

biến giải thích. 

      Trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng nhƣ trong nhiều lĩnh vực khác,hồi quy 

là công cụ phân tích đầy sức mạnh không thể thay thế,là phƣơng pháp thống kê toán 

dùng để ƣớc lƣợng,dự báo những sự kiện xảy ra trong tƣơng lai dựa vào quy luật quá 

khứ. 

 Phƣơng pháp hồi quy đơn  

      Còn gọi là hồi quy đơn biến,dùng xét mối quan hệ tuyến tính giữa 1 biến kết quả 

và 1 biến giải thích hay là biến nguyên nhân (nếu giữa chúng có mối quan hệ nhân 

quả).Trong phƣơng trình hồi quy tuyến tính,một biến gọi là :biến phụ thuộc ;một biến 

kia là tác nhân gây ra sự biến đổi,gọi là biến độc lập 

        Phƣơng trình hồi quy đơn biến (đƣờng thẳng) có dạng tổng quát : 

                                  Y =a +bX 

                                                     Trong đó : 

                                                                 Y : biến số phụ thuộc 

                                                                 X : biến số độc lập 

                                                                   a: tung độ gốc hay nút chặn 

                                                                   b: độ dốc hay hệ số gốc 

Y trong phƣơng trình trên đƣợc hiểu là Y ƣớc lƣợng,ngƣời ta thƣờng viết dƣới hình 

thức có nón Ŷ. 

 Phƣơng pháp hồi quy bội 

Còn gọi là phƣơng pháp hồi quy đa biến,dùng phân tích mối quan hệ giữa nhiều 

biến số độc lập (tức biến giải thích hay biến nguyên nhân ) ảnh hƣởng đến 1 biến phục 

thuộc (tức biến phân tích hay biến kết quả ) 
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Trong thực tế,có rất nhiều bài toán kinh tế - cả lĩnh vực kinh doanh và kinh tế 

học ,phải cần đến phƣơng pháp  hồi quy đa biến,Chẳng hạn nhƣ phân tích những nhân 

tố ảnh hƣởng đến thu nhập quốc dân,sự biến động của tỷ giá ngoại hối;xét doanh thu 

trong trƣờng hợp có nhiều mặt hàng;phân tích tổng chi phí với nhiều nhân tố tác 

động;phân tích giá thành chi tiết;những nguyên nhân ảnh hƣởng đến khối lƣợng tiêu 

thụ… 

Một chỉ tiêu kinh tế chịu sự tác động cùng lúc của rất nhiều nhân tốc thuận chiều 

hoặc trái chiều nhau.Chẳng hạn doanh thu lệ thuộc vào giá cả,thu nhập bình quân xã  

hội,lãi suất tiền gửi,mùa vụ,thời tiết,quảng cáo tiếp thị…Mặt khác ,giữa những nhân tố 

lại cũng có sự tƣơng quan tuyến tính nội tại với nhau.Phân tích hồi quy giúp ta vừa 

kiểm định lại gải thiết về những nhân tố tác động và mức độ ảnh hƣởng,vừa định 

lƣợng đƣợc các quan hệ kinh tế giữa chúng.Từ đó,làm nền tảng cho phân tích dự báo 

và có những quyết sách phù hợp,hiệu quả,thúc đẩy tăng trƣởng. 

Phƣơng trình hồi quy đa biến dƣới dạng tuyến tính : 

Y = b0 +b1X1 +b2X2 + … +BiXi +bnXn +e 

Trong đó : Y :biến số phụ thuộc (kết quả phân tích ) 

b0 :tung độ gốc; 

b1 :các độ dốc của phƣơng trình theo các biến Xi 

Xi :các biến số (các nhân tố ảnh hƣởng )  

  e:các sai số 

Mục tiêu của phƣơng pháp hồi quy đa biến là dựa vào dữ liệu lịch sử các biến số 

Yi.Xi,dùng thuật toán để đi tìm các thông số b0 và b1 xây dựng phƣơng trình hồi quy 

để dự báo cho ƣớc lƣợng trung bình của biến Yi. 

1.3 Trình tự phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm  

      Bƣớc 1:  Phân tích sự biến động của kết quả tiêu thụ sản phẩm. 

                    + Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm. 

                              - Phân tích tổng lƣợng bán. 

                              - Phân tích tổng doanh thu. 

                    + Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ. 

                              - Phân tích theo khu vực địa lý. 

                              - Phân tích theo loại sản phẩm. 
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                              - Phân tích thoe kênh phân phối. 

                              - Phân tích theo khách hàng. 

     Bƣớc 2: Phân tích kết quả nghiên cứu thị trƣờng về kết quả và hoạt động tiêu thụ. 

     Bƣớc 3: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ. 

 Nhân tố bên trong doanh nghiệp 

                  + Nhân tố thuộc về hoạt động tiêu thụ 

                              - Nghiên cứu thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng. 

                              - Chính sách giá. 

                              - Chính sách phân phối. 

                              - Chính sách xúc tiến bán. 

                              - Chính sách dịch vụ sau khi bán. 

                  + Nhân tố không thuộc hoạt động tiêu thụ. 

                              - Sản xuất. 

                              - Nhân sự. 

                              - Tài chính. 

                              - Chiến lƣợc kinh doanh chung. 

 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

   + Khách hàng 

   + Đối thủ cạnh tranh 

   + Môi trƣờng vĩ mô  

               - Môi trƣờng kinh tế. 

               - Môi trƣờng chính trị - pháp lý. 

               - Môi trƣờng văn hóa – xã hội. 

               - Môi trƣờng công nghệ. 

               - Môi trƣờng nhân khẩu. 

               - Môi trƣờng tự nhiên.        

      Bƣớc 4: Nhận xét và đánh giá chung về kết quả tiêu thụ và nhân tố ảnh hƣởng.  

1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 

1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 

A. Các nhân tố thuộc hoạt động tiêu thụ 
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 Nghiên cứu thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

     Theo hiệp hội marketing Mỹ “Nghiên cứu thị trƣờng là chức năng lien kết giữa nhà 

sản xuất với ngƣời tiêu dùng, khách hàng và cộng đồng thông qua thông tin. ”  

    Phân loại nghiên cứu thị trường 

Có nhiều cách thức phân loại nghiên cứu thị trƣờng. Việc phân loại nghiên cứu thị 

trƣờng có thể dựa vào đặc điểm của dữ liệu, nguồn dữ liệu, mức độ tìm hiểu về thị 

trƣờng hay mức độ thƣờng xuyên của các dự án nghiên cứu để phân loại chúng. Dƣới 

đây là một số cách phân loại phổ biến nhất của các phƣơng pháp nghiên cứu thị 

trƣờng. 

 Nghiên cứu tại bàn và tại hiện trƣờng 

 Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng 

 Nghiên cứu đột xuất, kết hợp và liên tục 

     Vai trò của nghiên cứu thị trường 

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với sự cạnh 

tranh khốc liệt, và khách hàng ngày càng trở nên khó tinh thì vấn đề đƣa ra các quyết 

định marketing đòi hỏi nhà quản trị cần phải có thông tin đa dạng hơn và tốt hơn về 

khách hàng. Vì vậy, công việc của nghiên cứu marketing là đánh giá nhu cẩu thông 

tin, thu thập thông tin và cung cấp những phƣơng án cho nhà quản lý ra quyết định. 

      Thị trƣờng mục tiêu là thị trƣờng bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu hoặc 

mong muốn mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, đồng thời các hoạt động 

marketing của doanh nghiệp có thể tạo ra ƣu thế so với đối thủ cạnh tranh và đạt đƣợc 

các mục tiêu kinh doanh đã định [6,188].    

      Các tiêu chí để đánh giá khúc thị trường mục tiêu 

1) Quy mô và sự phát triển của khúc thị trƣờng 

 Quy mô: Số lƣợng ngƣời mua hiện tại, chi tiêu hiện tại bình quân cho sản phẩm 

 Tốc độ tăng trƣởng của khúc thị trƣờng: số lƣợng ngƣời mua tƣơng lai, mức chi 

bình quân cho sản phẩm trong tƣơng lai. 

2) Khả năng sinh lời  và độ rủi ro: Đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh 

tiểm ẩn, nhà cung cấp, khả năng thƣơng lƣợng của khách hàng, sản phẩm thay 

thế tiềm năng. 

3) Mục tiêu và nguồn lực của công ty 
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 Chính sách giá 

      Phương pháp định giá  

     Có hai nhóm phƣơng pháp định giá là định giá hƣớng chi phí và định giá hƣớng thị 

trƣờng. 

    Trong nhóm định giá hướng chi phí doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp 

định giá: 

 Định giá theo chi phí bình quân cộng lãi mong muốn 

 Định giá theo chi phí biên cộng phụ giá 

 Định giá theo hiệu quả đầu tƣ mong đợi. 

Nhóm định giá hướng thị trường gồm: 

 Định giá theo giá trị cảm nhận 

 Định giá theo giá hiện hành 

 Định giá hƣớng giá trị 

 Định giá bằng đấu giá 

Trƣớc khi doanh nghiệp đƣa ra mức giá cuối cùng, doanh nghiệp cần cân nhắc đến 

một số yếu tố: 

 Tác động tới tâm lý của ngƣời mua 

 Ảnh hƣởng của các thành phần khác trong hỗn hợp marketing đến mức giá bán 

 Ảnh hƣởng của giá tới các bên khác 

     Các chiến lược điều chỉnh giá  

      Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trƣờng, thƣờng bị các lý do điệu kiện, hoàn 

cảnh môi trƣờng thay đổi hoặc các yếu tố khách hàng bắt buộc phải điều chỉnh giá sản 

phẩm. Thƣờng thì các doanh nghiệp sẽ định giá thay đổi theo các hƣớng: 

             - Định giá chiết khấu. 

             - Định giá phân biệt. 

             - Định giá tâm lý. 

             - Định giá để quảng cáo. 

 Chính sách phân phối 

 Các nội dung trong phân phối gồm có: 

       - Thiết kế kênh phân phối. 

       - Quản trị các thành viên trong kênh phân phối. 
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Thiết kế kênh phân phối  

 

 

 

 

Hình 1.1  Sơ đồ quá trình thiết kế kênh phân phối [3,12] 

 

     Quản trị các thành viên trong kênh phân phối  

     Để quản trị xung đột thành viên trong kênh phân phối doanh nghiệp cần có những 

chính sách rõ ràng và đúng đắn nhƣ: 

 Xây dựng chính sách phân phối rõ ràng 

 Giáo dục các nhà trung gian chấp nhận những mục tiêu chung: cùng hợp sức cho 

sự sống còn, phát triển thị phần, chất lƣợng sản phẩm cao, thoả mãn khách hàng 

cao. 

 Phát triển các hệ thống marketing dọc để tạo nên sự gắn bó giữa các thành viên 

của kênh 

 Từ chối bán hàng cho những thành viên không chịu hợp tác 

 Xây dựng thƣơng hiệu mạnh 

 Khi xung đột lên tới mức cao, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba cách 

sau: (1) đàm phán trực tiếp; (2) hòa giải thông qua ngƣời trung lập và (3) đƣa ra 

trọng tài phân xử. 

 Chính sách xúc tiến bán 

Quảng cáo  

       Theo Philip Kotler thì quảng cáo là bất kỳ một hình thức giới thiệu gián tiếp và 

khuếch trƣơng các ý tƣởng, hàng hóa hay dịch vụ do ngƣời bảo trợ thực hiện mà phải 

trả tiền. 

 Nguyên tắc của quảng cáo 

- Attention (tạo ra sự chú ý) 

- Interest (làm cho thích thú) 

- Desire (gây sự ham muốn) 

- Action (Dẫn đến hành động mua hàng) 

Mục tiêu 

phân phối 

Lựa chọn 

kiểu kênh 

phân phối 

 

Xác định 

cƣờng độ 

phân phối 

Lựa chọn các 

thành viên 

của kênh 

phân phối 
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 Các quyết định về quảng cáo  

- Quyết định về mục tiêu quảng cáo. 

- Quyết định về ngân sách quảng cáo. 

- Quyết định về thông điệp quảng cáo. 

- Quyết định về phƣơng tiện quảng cáo. 

- Đánh giá hiệu quả của quảng cáo. 

Khuyến mại  

      Là hoạt động xúc tiến thƣơng mại của thƣơng nhân nhằm xúc tiến việc mua bán 

hàng, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (Điều 

88, luật Thƣơng mại 14/6/2005 ) 

 Quyết định về khuyến mại 

- Quyết định về mục tiêu khuyến mại. 

- Quyết định về công cụ khuyến mại. 

- Quyết định triển khai chƣơng trình khuyến mãi. 

Bán hàng trực tiếp  

       Là hình thức giới thiệu sản phẩm mang tính chất cá nhân do một nhân viên hoặc 

một nhóm nhân viên thực hiện trƣớc các khách hàng mục tiêu [6,126] 

     

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 Quá trình bán hàng trực tiếp [6,128] 

          

 Quan hệ công chúng 

       Là những hoạt động truyền thông đƣợc thiết kế để ảnh hƣởng đến thái độ của công 

chúng với một tổ chức, những sản phẩm và chính sách của công ty đó.  

Thăm dò 
Chuẩn bị tiếp 

xúc 
Tiếp xúc Thuyết trình 

và trình diễn 

Kết thúc chào 

hàng 

Theo dõi và 

duy trì quan hệ 

Xử lý các 

phản hồi 
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PR thƣờng có dạng một câu chuyện tin tức xuất hiện trên các phƣơng tiện truyền thông 

đại chúng đƣợc chứng thực bởi các cá nhân hay một bài phát biểu phỏng vấn. 

     Có 3 cách để có đƣợc một chƣơng trình PR tốt đó là: 

         - Chuẩn bị một câu chuyện( bản tin về doanh nghiệp) và đƣa nó lên các phƣơng 

tiện truyền thông đại chúng để đăng tải nhƣ một bản tin kinh doanh. 

        - Giao tiếp trực tiếp: nhƣ một cuộc họp báo. 

        - Giao tiếp cá nhân một đối một: vận động các nhân vật có quyền lực lớn của 

chính quyền để ảnh hƣởng đến những quan điểm ra quyết định của họ. 

        Marketing trực tiếp  

      Marketing trực tiếp đƣợc dùng nhƣ kênh trung gian bổ sung cho các hoạt động 

marketing của doanh nghiệp cũng nhƣ tạo sự tƣơng tác trực tiếp nhằm duy trì và tăng 

cƣờng mối quan hệ với khách hàng. Sau đây xin đƣợc giới thiệu các hình thực 

Marketing Trực tiếp một cách khái quát và cơ bản: 

      - Face to Face selling: là hình thức bán hàng trực tiếp thông qua các nhân viên bán 

hàng, tiếp xúc và bán hàng trực tiếp với khách hàng... 

      - Telephone Marketing: (Bán hàng qua điện thoại) sử dụng điện thoại để bán hàng 

trực tiếp, qua việc nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hay các hoạt động chăm sóc khách 

hàng. nó đƣợc sử rộng rải đối với khách hàng công nghiệp ( B2B )... 

    - Direct mail Marketing: (Marketing qua thƣ tín)  thông qua các thƣ, Fax , Voice 

mail. doanh nghiệp giao tiếp và thực hiện các hoạt động marketing. nhƣ gửi thƣ kèm 

theo mẩu sản phẩm, phiếu giảm giá... 

      - Catalogs Marketing: các loại catalogs trong đó có giá, khuyến mãi, điều kiện... ở 

các siêu thị, hay internet... là ví dụ cho loại hình này... 

      - Ti Vi Marketing: các loại hình bán hàng qua tv, nhƣ những kênh mua hàng qua tv 

thông qua điện thoại đặt hàng kết hợp với chƣơng trình quảng cáo sản phẩm đi kèm... 

hình thức này đang bắt đầu phát triển ở vietnam. 

     - Kiosk Marketing: là hình thức quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua các máy, 

hay phƣơng tiện cung cấp thông tin, chào mời sản phẩm đƣợc đặt ở những nơi công 

cộng, nhƣ sân bay, bƣu điện... vd: nhƣ máy thông tin về tour du lịch đuợc đặt ở các sân 

bay, trung tâm thành phố... 
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      - Online Marketing: các hình thức bán hàng và quảng bá sản phẩm qua mạng, liên 

quan tới internet marketing và e-commerce. 

      Các hình thức marketing trực tiếp thông qua email, truyền hình để truyền đạt sự 

kiện tới tới khan giả mục tiêu. 

           • Quản lý việc nghiên cứu để xác định khán giả tiềm năng. 

           • Quản lý các quảng cáo trên các báo và phƣơng tiện truyền thông đƣợc chọn 

           • Thiết kế trang web cho sự kiện và đăng ký trực tuyến 

           • Phối hợp với các đối tác thuê mua thông tin từ cơ sở dữ liệu 

           • Xác định, liên lạc và phối hợp với các hãng truyền hình 

           • Chuẩn bị và phân phối cho xuất bản mới.. 

B. Các nhân tố không thuộc hoạt động tiêu thụ sản phẩm 

      Sản xuất  

    Mục tiêu của cơ bản của quá trình sản xuất là hoàn thành chức năng sản xuất, chế 

tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng đúng số lƣợng với tiêu chuẩn chất lƣợng 

và thời gian phù hợp, tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh, tạo ra tính linh hoạt cao trong 

đáp ứng lien tục cầu của khách hàng về sản phẩm và đảm bảo tính hiệu quả trong việc 

tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng . 

      Nhân sự  

   Quản trị nhân lực là quá trình sáng tạo và sử dụng tổng thể các công cụ, phƣơng tiện, 

phƣơng pháp và giải pháp khái thác hợp lý và có hiệu quả nhất năng lực, sở trƣờng của 

ngƣời lao động nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp và từng ngƣời 

lao động. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân lực là công tác tuyển dụng lao động, 

sử dụng lao động và phát triển đội ngũ lao động đáp ứng nhu cầu cho công ty. 

     Tài chính  

     Quản trị tài chính có chức năng cơ bản là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 

nguồn vốn phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ. Quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải thực hiện các nhiệm vụ 

chủ yếu là phân tích tài chính và hoạch định tài chính, xác định các thời điểm cần vốn, 

tìm các nguồn cung ứng vốn thích hợp. 
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    Nội dung chủ yếu của quản trị tài chính là hoạnh định và kiểm soát tài chính, quản 

trị tài chính ngắn hạn, quản trị các nguồn cung ứng tài chính, chính sách phân phối và 

phân tích tài chính doanh nghiệp. 

1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

 a. Khách hàng    

 Đặc điểm cơ bản của khách hàng mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ. 

- Số lƣợng hiện tại và tƣơng lai, tốc độ tăng số lƣợng khách hàng. 

- Nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng, quyền lực của khách hàng. 

- Số lần mua của khách hàng. 

- Khả năng thanh toán. 

- Mức sống, nghề nghiệp, tuổi.. 

- Mức độ hài lòng của họ về sản phẩm. 

- Quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng. 

 Để thực hiện chính sách mềm dẻo của mình doanh nghiệp có thể phân chia 

khách hàng thành những nhóm nhƣ sau: 

- Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức. 

- Khách hàng thƣờng xuyên, khách hàng không thƣờng xuyên. 

- Khách hàng mới, khách hàng cũ. 

- Khách hàng trong, khách hàng ngoài. 

     Mức độ quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp là sự sống còn, đến mức 

doanh nghiệp cần phải thành lập các nhóm nghiên cứu “hành vi ngƣời tiêu dùng”  để 

biết họ đang nghĩ gì và sẽ quyết định gì. 

b. Đối thủ cạnh tranh 

     Đối thủ cạnh tranh ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm qua việc thị phần của 

họ đang chiếm giữ. Với một doanh nghiệp ngoài việc củng cố hoàn thiện thì họ phải 

luôn để mắt tới đối thủ của họ đang làm gì. 
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     M.porter đƣa ra mô hình 5 lực lƣợng nhƣ sau [8,183] 

        

     

     

 

 

 

    

  

 

 

Hình 1.3 Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của M.Porter 

    Với doanh nghiệp cần quan tâm đến đối thủ cạnh tranh trên những khía cạnh sau: 

- Số lƣợng các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tƣơng lai. 

- Mức độ ảnh hƣởng đến doanh nghiệp hiện tại và tƣơng lại. 

- Điểm mạnh điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. 

- Vị thế của đối thủ cạnh tranh tại thời điểm hiện tại. 

- Chiến lƣợc cạnh tranh của đối thủ. 

- Hƣớng tấn công của đối thủ này, nguy cơ trƣớc mắt và tƣơng lai. 

c. Môi trƣờng vĩ mô 

    Môi trường kinh tế:  Nền kinh tế suy thoái hay phát triển đều tác động mạnh và rõ 

rệt tới sức mua. Các nhân tố nhƣ phân phối thu nhập, lãi suất, lạm phát…đều ảnh 

hƣởng tới nhu cầu tiêu dùng. Biết đƣợc tình trạng nền kinh tế của doanh nghiệp sẽ có 

đƣợc những chính sách về sản lƣợng sản xuất, giá bán hợp lý… 

     Môi trường Chính trị - pháp lý: Môi trƣờng chính trị bao gồm những vấn đề điều 

hành của chính phủ, hệ thống luật pháp và các thông tƣ, chỉ thị, vai trò các nhóm xã 

hội. Những diễn biến các yếu tố này ảnh hƣởng rất mạnh và cũng rất trực tiếp đến các 

quyết định về chính sách tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Bên cạnh đó các loại 

thếu nhƣ thếu nhập khẩu, thếu thu nhập doanh nghiệp, thếu tiêu thụ đặc biệt…cũng 

đều ảnh hƣởng đến tiêu thụ sản phẩm. 

Đe dọa từ sự gia nhập của đối thủ 

cạnh tranh tiềm ẩn 

Đe dọa của hàng hóa thay thế 

Cạnh tranh giữa các 

hãng trong ngành 

Sức ép từ phía 

khách hàng 
Sức ép từ phía nhà 

cung cấp 
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    Môi trường Văn hóa – xã hội: Mỗi một nƣớc, một khu vực đều có nhũng nét văn 

hóa riêng đặc trƣng cho từng vùng miền. Trong quá trình hội nhập có sự giao thoa các 

nền văn hóa có sự xâm nhập các nền văn hóa vào điều này sẽ thay đổi phong cách tiêu 

dùng hay ăn mặc…Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải hiểu rõ những đặc trƣng văn 

hóa đó để phát triển sản phẩm cho phù hợp, tránh sự đào thải. 

     Môi trường công nghệ: Với sự hội nhập của nền kinh tế nƣớc ta vào nền kinh tế 

thế giới đã tiếp thu và thu nhập khoa học công nghệ cao làm thay đổi đời sống theo 

chiều hƣớng tốt hơn. Với các doanh nghiệp thì khoa học công nghệ làm cho các doanh 

nghiệp giảm các chi phí, nâng cao đƣợc chất lƣợng sản phẩm và tăng đƣợc năng 

suất…Công nghệ mới ra đời thì sẽ làm tiêu diệt các công nghệ lỗi thời và lạc hậu làm 

cho vòng đời của sản phẩm ngắn lại và sản phẩm thay thế xuất hiện nhiều hơn. 

     Môi trường nhân khẩu:  Sự bùng nổ của dân số thế giới, cơ cấu dân cƣ tại khu vực 

thành thị và nông thôn, sự dịch chuyển dân cƣ ảnh hƣởng tới việc làm và nhu cầu lao 

động, mức sống và chính sách quốc gia … các kiểu hộ gia đình, cơ cấu độ tuổi, giới 

tính, trình độ học vấn đều quyết định đến nhu cầu và thái độ hành vi của ngƣời tiêu 

dùng. 

     Môi trường tự nhiên: Môi trƣờng tự nhiên không chỉ quan trọng đối với con ngƣời 

mà còn là yếu tố đầu vào cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế. Môi trƣờng tự nhiên 

bao gồm vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên khoáng sản, khí hậu, sinh thái,…Doanh 

nghiệp sẽ lắm bắt các yếu tố tự nhiên để khai thác tốt nhất với các yếu tố thuận lợi và 

hƣớng phát triển công nghệ và sản phẩm phù hợp với việc bảo vệ môi trƣờng. 

1.5 Các phƣơng hƣớng nâng cao kết quả tiêu thụ 

1.5.1 Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ 

      Thay đổi thị trường: Nếu thị trƣờng hiện tại không phù hợp với những điểm mạnh 

của doanh nghiệp, và quy mô tƣơng lai kém hấp dẫn, đối thủ cạnh tranh nhiều hay có 

đối thủ rất mạnh, thì doanh nghiệp cần tìm cho mình khúc thị trƣờng mới phù hợp hơn. 

     Hoàn thiện chính sách giá bán: Mức giá bán cho ngƣời tiêu dùng, mức giá cho 

nhà trung gian (mức giá, tỷ lệ chiết khấu, hình thức thanh toán). 

      Hoàn thiện kênh phân phối: Mở điểm phân phối mới, điểm bán mới; nâng cao 

hiệu quả của những điểm bán hiện tại. 
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     Hoàn thiện xúc tiến bán: Tăng cƣờng quảng cáo, khuyến mại, thay đổi cơ cấu xúc 

tiến bán cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. 

1.5.2 Hoàn thiện hoạt động khác 

        Hoàn thiện sản xuất: Thay mới các máy móc cũ bằng các máy móc mới, chuyên 

môn hóa sản xuất để nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 

      Hoàn thiện về nhân sự:  Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên 

nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân, tập trung đào tạo các kỹ sƣ có tay nghề  

cao làm cán bộ lòng cốt cho công ty. 

     Hoàn thiện về tài chính:  Hoàn thiện thêm về thủ tục thanh toán, hỗ trợ tài chính 

cho nhà phân phối, tăng thêm chính sách phân bổ ngân sách cho xúc tiến bán của 

doanh nghiệp. 
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PHẦN 2 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ VÀ CÁC NHÂN TỐ          

ẢNH HƢỞNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN 

 

2.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 

2.1.1 Giới thiệu về Công ty xi măng Bút Sơn 

 Tên công ty :                                  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 

o Tên tiếng Anh :                  But Son Cement Joint Stock Company 

o Tên viết tắt :                       Busoco     

o Biểu tƣợng của công ty:         

                               

                  

o       Trụ sở chính:                             Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 

o Điện thoại:                                (84-351) 854 032 

o Fax:                                           (84-351) 851 320 

o Trang web: www.ximangbutson.com.vn 

o Ngày thành lập: 28/01/1997 

o Giấy ĐKKD số :  0603.000105 Sở kế hoạch đầu tƣ Hà Nam 

                                           Tổng vốn điều lệ là 908.801.600.000 đồng      

o Xí nghiệp trực thuộc: Tổng công ty xi măng Việt Nam 

 Số lƣợng CB-CNV : hơn 1400 lao động       

 Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: Vớ số lƣợng và quy mô hoạt động nhƣ vậy 

Công ty xi măng Bút Sơn là doanh nghiệp có quy mô lớn (vốn điều lệ lớn hơn 

10 tỷ và số lao động trung bình hàng năm >300) 

 Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 

    - Công ty Xi măng Bút Sơn tiền thân là Ban quản lý công trình xây dựng Nhà máy 

Xi măng Bút Sơn, đƣợc thành lập theo Quyết định số 54/BXD/TCLĐ ngày 28 tháng 

01 năm 1997 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng. 

    -  Nhà máy đặt tại thung lũng núi đá thuộc Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh 

Hà Nam, gần quốc lộ 1, cách Hà Nội 60 km về phía nam, gần sông Châu Giang và 

http://www.ximangbutson.com.vn/
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tuyến đƣờng sắt Bắc Nam rất thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đƣờng sắt, đƣờng bộ 

và đƣờng thủy. 

    - Dây chuyền hiện đại đồng bộ do hãng Technip - Cle cộng hòa Pháp cung cấp, 

công nghệ lò quay phƣơng pháp khô, bao gồm các thiết bị hiện đại do các nƣớc Tây 

Âu chế tạo, thuộc loại tiên tiến. 

    - Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/1999 

    - Ngày 01/05/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0603000105, Công ty Xi măng Bút Sơn chính thức chuyển thành 

Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 

5/12/2006, cổ phiếu của Busoco đã chính thức đƣợc niêm yết và giao dịch tại Trung 

tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là BTS. 

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty 

       Kết cấu sản xuất của công ty 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                               Ghi chú:  

                                                                                                     Bộ phận sản xuất chính      

                                                                                                    Bộ phận sản xuất phụ 

 

Hình 2.1 Sơ đồ kết cấu sản xuất 

Bộ phận khai thác nguyên 

liệu 

Bộ phận sản xuất xi măng 

 

KCS 

Bộ phận đóng bao 

Xƣởng cơ khí 

Xƣởng nƣớc 

Xƣởng điện 

Xƣởng xe, máy 

Kho 

Kho thành phẩm 
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    Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng    

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng 

 Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu  

      Đá vôi đƣợc đƣợc khai thác tại các mỏ gần công ty, đƣợc khai thác bằng phƣơng 

pháp khoan nổ và cắt tầng theo quy trình quy hoach khai thác,và vận chuyển về công 

ty bằng xe trọng tải lớn và đập nhỏ thành đá dăm. 

       Đất sét đƣợc khai thác bằng phƣơng pháp cầy ủi hoạc khoan nổ mìn và bốc xúc và 

vận chuyển bằng phƣơng tiện có trọng tải lớn về máy đập bừa.Đất sét đƣợc dung máy 

đập bừa đập xuống kích thƣớc theo quy định  

       Phụ gia  điều chỉnh để đảm bảo chất lƣợng clinker. Công ty kiểm soát quá trình 

gia công và chế biến hỗn hợp phối liệu theo quy định .Do đó ngoài đá vôi đất sét còn 

có một số chất phụ gia khác 

 

Đóng bao xi măng 

Đá  vôi 

Đất sét 

Chuẩn bị nguyên 

liệu 

Vỏ bao 

Than 

Dầu MFO 

Chất phụ gia 

Nghiền nguyên 

liệu 

Nung nguyên liệu 

 

  Nghiền xi măng 

Xi măng bao 

Clinker 

Xi măng bột 
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 Nghiền nguyên liệu  

         Đá vôi đất sét vá phụ gia đƣợc cấp vào máy nghiền thông qua hệ thống cân 

.Nghiến xong đƣợc vận chuyển vào trong xi lô đồng nhất bằng hệ thống gầu nâng và 

máng khí động  

 Lò nung 

        Phun chất đốt hay dầu MFO vào cùng với than cám vào để nung hỗn hợp .Toàn 

bộ quá trình này đƣợc hệ thống điều khiển tự động,kiểm soát đƣợc nhiêt độ trong lò 

đúng tiêu chuẩn,để sau ra dễ nghiền thành xi măng 

 Nghiền xi măng 

        Clinker thạch cao và chất phụ gia từ kho chứa tổng hợp đƣợc vận chuyển lên két 

nghiền bằng băng tải và gầu nâng,quá trình này kiểm soát hoàn toàn tự động bằngmáy 

.Xi măng sau nghiền đƣợc chuyển đến các xi lô bằng các băng chuyền  

 Đóng bao xi măng 

         Từ các xi lô chứa qua hệ thống cửa tháo liệu đƣợc vận chuyển tới các két chúa 

các máy đóng bao hoặc các bộ phân xi rời đƣờng bộ.  

2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức cồng ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

 

BAN KIỂM SOÁT 

Các phòng 

chức năng 

Trung tâm 

Tiêu thụ xi 

măng 

 

Các phân 

xƣởng 

Các 

phòng 

ban  

 

XN khai thác 

mỏ Bút Sơn 

 

Các văn 

phòng đại 

diện 

 

Các phòng 

chức năng 
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 Số cấp quản lý: Sơ đồ quản lý của công ty 2 cấp, các phòng ban chức năng 

nhận lệnh công tác của giám đốc của các trung tâm, các phân xƣởng,xí nghiệp. 

Các giám đốc của trung tâm,phân xƣởng,xí nghiệp chịu sự chỉ đạo của ban giám 

đốc.  

  Kiểu sơ đồ: Sơ đồ các cấp quản lý của Công ty là theo kiểu trực tuyến chức 

năng 

o Ƣu điểm: Kiểu sơ đồ này thì phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban chức 

năng,các phòng ban không phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Hiệu quả công 

việc sẽ nhanh hơn. Giảm bớt gánh nặng cho ban giám đốc của công ty. 

o Nhƣợc điểm: Kiểu sơ đồ này khó quy dõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố,phải 

bố trí nhiều phòng ban sẽ gây tốn kém cho doanh nghiệp. 

2.1.4 Đặc điểm lao động 

  Trong những năm qua cơ cấu lao động của công ty ngày càng tằng đặc biệt từ khi 

công ty cổ phần hóa và thực hiện qua tốc độ phát triển lao động và việc làm đƣợc thể 

hiện qua bảng thông kê dƣới đây: 

  Tổng số lao động tại thời điểm 30/9/2009 gần 1469 lao động cơ câu lao động trình độ 

Bảng 2.5: Cơ cấu lao động của công ty năm 2009 

Tiêu chí 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo trình độ 1.469 100,00 

1. Trình độ đại học trở lên 343 23,35 

2. Trình độ cao đẳng, trung cấp 215 14,64 

3. Công nhân kỹ thuật 858 58,41 

4. Lao động khác 53 3,6 

II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động 1.469 100,00 

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 1.109 75,49 

2. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn      360 24,51 

    [Nguồn: Phòng tổ chức] 

      Nhìn vảo bảng thống kê trên ta thấy số lƣợn đại học và trên đại học chiếm 23,35% 

một tỷ lệ rất cao chƣng tỏ công ty có chính sách thu hút nhân tài tốt.Với kế hoạch thu 

hút nhân tài thế này phòng kế hoạch và hội đồng tuyển dụng có thể tìm kiếm và phát 

triển đào tạo trở thành những lãnh đạo trong tƣơng lại.Trƣờng hợp không thể bổ nhiệm 
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lãnh đạo thì những các nhân này sẽ trở thành những nhân viên năng động có kiến thức 

vững vàng đóng góp tốt cho hoạt động của công ty. 

2.1.5 Đặc điểm tài chính doanh nghiệp 

Bảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và 2009 

                                                                                                              ĐVT: Triệu đồng 

  [ Nguồn: Phòng kế toán] 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Năm 
2009 tăng/giảm so với 

2008 

2008 2009  

Doanh thu bán hàng 01 1.195.058 1.431.265 236.207 19,76% 

Các khoản giảm trừ 02 - - - - 

1.Doanh thu thuần 

(10=01-02) 

10 1.195.058 1.431.265 236.207 19,76% 

2.Giá vốn bán hàng 11 902.662 1.064.056 161.394 17.9% 

3.Lợi nhuận gộp 

(20=10-11) 

20 292.396 367.208 74.812 25,86% 

4.Doanh thu hđ tài 

chính 

21 1.632 2.610 978 59,92% 

5.Chi phí tài chính 22 60.456 35.837 (24.619) -40,72% 

6.Chi phí bán hàng 24 49.347 75.020 25.673 52,02% 

7.Chi phí quản lý DN 25 65.043 109.939 44.896 69,02% 

8.Lợi nhuận thuần 

(30=20+21-22-24-25) 

30 119.181 149.021 29.840 25,04% 

9.Thu nhập khác 31 2.320 1.591 (729) 31,42% 

10.Chi phí khác 32 141 - (141)  

11.Lợi nhuận khác 

(40=31-32) 

40 2.179 1.591 (588) 27% 

12.Tổng LN trƣớc thuế 

(50=30+40) 

50 121.360 150.612 29.252 24,1% 

13.Thuế thu nhập DN 51 16.990 18.826 1.836 10,8% 

14.Lợi nhuận sau thuế 

(60=50-51) 

60 104.370 131.786 27.416 26,27% 

Tỷ suất LN/Doanh thu  8,7% 9,2%   
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Nhận xét về bảng báo cáo kết quả kinh doanh: 

     Với các lỗ lực xúc tiến bán hàng công ty, mở rộng mạng lƣới phân phối…Công ty 

đã đạt doanh thu năm 2009 là 1.431.265 triệu đồng tăng 236.207 triệu đồng(tƣơng 

đƣơng 19.76%) so với 2008 doanh thu thuần tăng tƣơng ứng 19,76% do trong năm 

2009 không có các khoản giảm trừ. 

     Mặc dù đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tăng them chi 

phí(chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) là 44.950 triệu đồng nhƣng vẫn 

đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, lợi nhuận thuẩn tằng  29.840 triệu đồng (tăng 

25,04%) so với năm 2008. 

    Sauk khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2009 của công ty xi măng Bút Sơn 

vẫn đạt mức lợi nhuận cao là 131.786 triệu đồng, tăng 27.416 triệu đồng so với năm 

2008 (tƣơng đƣơng tăng 26,27%). 

Bảng 2.2 Bảng cân đối kế toán năm 2008&2009 

                                                                                                 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Năm 
2009 tăng/giảm so với 

2008 

2008 2009  

TÀI SẢN      

A.Tài sản ngắn hạn 100 2.267.581 2.240.828 (26.753) -1,2% 

I.Tiền 110 126.105 93.031 (33.074) -26,23% 

II.Các khoản đầu tƣ ngăn hạn 120 - 10.079 10.079  

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 222.032 76.069 (145.963) -65,74% 

1.Phải thu khách hàng 131 51.852 9.246 (42.607) -82,2% 

2.Trả trƣớc cho ngƣời bán hàng 132 164.084 59.024 (105.060) -64,03% 

3.Các khoản phải thu khác 135 6.776 9.601 2.825 41,69% 

4.Dự phòng phải thu NH khó đòi 139 (681) (1.802) (1.121) 164,61% 

IV.Hàng tồn kho 140 1.896.836 2.044.069 147.233 7,76% 

1.Hàng tồn kho 141 1.896.836 2.044.069 147.233 7,76% 

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - - - 

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 22.607 17.578 (5.029) -22,25% 

1.Chi phí trả trƣớc ngẵn hạn 151 - - - - 

2.Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 21.971 17.193 (4.778) -21,75% 

3.Tài sản ngắn hạn khác 158 636 385 (251) -39,47% 

B.Tài sản dài hạn 200 1.918.901 2.401.435 482.534 25,15% 
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I.Các khoản phải thu dài hạn 210 67 - (67)  

II.Tài sản cố định 220 1.883.221 2.370.075 486.854 25,85% 

1.Tài sản cố định hữu hình 

-Nguyên giá  

-Giá trị hao mòn lũy kế 

221 

222 

223 

1.169.867 

2.652.826 

(1.482.959) 

1.028.380 

2.669.214 

(1.640.833) 

(141.487) 

16.388 

(157.874) 

-12,1% 

0,67% 

10,65% 

2.Tài sản cố định vô hình 

-Nguyên giá 

-Giá trị hao mòn lũy kế 

227 

228 

229 

69.555 

80.386 

(10.830) 

65.456 

80.386 

(14.929) 

(4.099) 

- 

(4.099) 

-5,89% 

- 

37,84% 

3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 642.931 1.276.238 633.307 98,5% 

IV.Tài sản dài hạn khác 260 35.553 31.301 (4.252) -11,96% 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 4.186.483 4.642.264 455.781 10,89% 

      

NGUỒN VỐN      

A.Nợ phải trả 300 3.063.877 3.627.066 563.189 18,38% 

I.Nợ ngắn hạn 310 863.631 823.488 (40.143) -4.65% 

1.Vai và nợ ngắn hạn 311 517.755 372.608 (145.147) -28,03% 

2.Phải trả ngƣời bán 312 235.517 318.675 83.158 35,31% 

3.Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 262 1.064 802 306,11% 

4.Thuế và các khoản phải nộp NN 314 12.512 8.489 (4.023) -32,15% 

5.Phải trả ngƣời lao động 315 21.020 32.885 11.865 56,45% 

6.Chi phí phải trả 316 74.744 85.787 11.043 14,78% 

7.Phải trả nội bộ 317 - - - - 

8.Phải trả theo tiến độ KHHĐ XD 318 1.817 - (1.817)  

9.Các khoản phải trả phải nộp khác 319 - 3.978 3.978  

10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - - - 

II. Nợ dài hạn 330 2.200.246 2.803.677 603.431 27,43% 

1.Phải trả dài hạn ngƣời bán  331 2.200.180 - (2.200.180)  

2.Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - - - 

3.Phải trả dài hạn khác 333 - -  - 

4.Vay và nợ dài hạn 334 - 2.803.288 2.803.288 - 

5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - - - 

6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 65 289 224 344,62% 

7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - - - 

B.Vốn chủ sở hữu 400 1.112.605 1.015.198 (97.407) -8,755% 

I.Vốn chủ sở hữu 410 1.112.605 1.009.121 (103.484) -9,3% 

1.Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 908.801 908.801   
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[Nguồn: Phòng kế toán] 

 

Nhận xét về bảng cân đối kế toán:  

 Năm 2009 Tài sản ngắn hạn giảm 26.753 triệu đồng (tƣơng đƣơng 1,2%) so với năm 

2008, chủ yếu làm giảm các khoản sau: 

-Giảm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: 33.074 triệu đồng 

-Giảm các khoản phải thu: phải thu khách hàng 42.607 triệu đồng, trả tƣớc cho khách 

hàng 105.060 triệu đồng.  

Về Tài sản dài hạn: năm 2009 tăng 482.534 triệu đồng (25,15%) do các khoản sau: 

-Tăng tài sản cố định 486.854 triệu đồng 

-Tăng chi phí xây dựng dở dang 633.307 triệu đồng 

Do đó, tổng tài sản năm 2009 tăng là 455.781 triệu đồng (tƣơng đƣơng 10,89%) so với 

năm 2008. 

 

 

2.Thạng dƣ vốn cổ phần 412 8.801 8.801   

3.Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -   

4.Cổ phiếu quỹ 414 - -   

5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -   

6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 38.048 (109.678) (147.726) -388,26% 

7.Quỹ đầu tƣ phát triển 417 48.923 65.913 16.990 34,73% 

8.Quỹ dự phòng tài chính  418 7.517 7.517   

9.Quỹ khác thuộc về vốn chủ sở hữu 419 32 - (32)  

10.LN sau thuế chƣa phân phối 420 100.501 127.766 27.265 27,13% 

11.Nguồn vốn đầu tƣ XD cơ bản 421 - -   

II. Nguồn kinh doanh và quỹ khác 430 9.980 6.076 (3.904) -39,12% 

1.Quỹ khen thƣởng và phúc lợi 431 9.980 5.549 (4.431) -44,4% 

2.Nguồn kinh phí 432 - -   

3.Nguồn kinh phí đã HT TSCĐ 433 - 526 526  

TỔNG NGUỒN VỐN 440 4.186.483 4.642.264 455.781 10,9% 
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Bảng 2.3 Một số chỉ số tài chính của doanh nghiệp 

Các tỷ số tài chính 2008 2009 

1.Các tỷ số về khả năng thanh toán   

1a. Khả năng thanh toán chung 

(Tài sản ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn 
2,63 2,72 

1b. Khả năng thanh toán nhanh 

(Tài sản ngắn han - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
0,43 0,24 

2.Các tỷ số về cơ tài chính   

2a.Cơ cấu TSLĐ 

(TSLĐ&tài sản ngắn hạn)/Tổng tài sản  
0,54 0,48 

2b.Cơ cấu tài sản cố định 

(TSCĐ&tài sản dài hạn)/Tổng tài sản 
0,46 0,52 

2c.Tỷ số cơ cấu nguồn vốn CSH 

Nguồn vốn CSH/Tổng TS 
0,27 0,22 

2d.Tỷ số tài trợ dài hạn 

(Nguồn vốn CSH + Nợ dài hạn)/Tổng TS 
0,79 0,82 

3.Tỷ số về khả năng hoạt động   

3a.Vòng quay hàng tồn kho 

Doanh  thu/hàng tồn kho bình quân 
0,63 0,7 

3b.Kỳ thu nơ bán chịu 

Khoản phải thu x 360/Doanh thu 
66,89 19,13 

3c.Tỷ số vòng quay TSLĐ 

DT thuần/(TSCĐ + ĐTNH)bình quân 
0,63 0,6 

3d.Vòng quay tổng tài sản 

DT thuần/Tổng TS bình quân 
0,28 0,31 

4.Các tỷ số về khả năng sinh lời   

4a.ROS(sức sinh lời của DT thuần) 

LN sau thuế/DT thuần 
0,1 0,13 

4b.ROE(sức sinh lời của vốn CSH) 

LN sau thuế/ Vốn CSH bình quân 
0,09 0.12 

4c.ROA(Sức sinh lời của vốn kinh doanh) 

LN sau thuế/Tổng TS bình quân 
0,025 0,028 

  [Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính công ty] 
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   Nhận xét về tình hình tài chính 

 Khả năng thanh toán 

    Ta thấy thanh toán chung của công ty năm 2009 là 2,72 lớn hơn 1 nhƣng khả 

năng thanh toán nhanh của công ty năm 2009 là 0,24 nhỏ hơn 1. Chứng tỏ công 

ty gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.  

 Cơ cấu tài chính 

    Năm 2009 tỷ số cơ cấu TSCĐ = 0,52 nhỏ hơn Tỷ số tài trợ dài hạn= 0,82 

chứng tỏ tài chính của doanh nghiệp vững chắc. 

     Tỷ số tài trợ (năm 2008 là 0,79 ; năm 2009 là 0,82) đều lớn hơn 0,5 chứng tỏ 

tình hình tài chính của doanh nghiệp là vững chắc. 

 Khả năng hoạt động 

     Vòng quay hàng tồn kho: Năm 2008 là 0,63, năm 2009 là 0,7, điều này cho 

thấy năm 2009 khả năng luân chuyển tài sản cao hơn năm 2009. 

      Vòng quay TSCĐ, TSLĐ, vòng quay tổng tài sản. Năm 2009 có tỷ số vòng 

quay tổng tài sản lớn hơn năm 2008. Điều này chứng tỏ hiệu quả đầu tƣ của 

doanh nghiệp có hiệu quả hơn so với năm trƣớc.  

 Các tỷ số về khả  năng sinh lời 

      ROS/ROE/ROA: Cho biết mức sinh lời trên doanh thu thuần/ Nguồn vốn 

chủ sở hữu/ Tổng tài sản (Trong 100 đồng doanh thu/ Nguồn vốn chủ sở hữu/ 

Tổng tài sản ) thì có bao nhiêu lợi nhuận sau thuế. 

     Qua bảng ta thấy tỷ số ROE/ROA của công ty năm 2009 cao hơn so với năm 

2008. Điều này chứng tỏ hiệu quả đầu tƣ của doanh nghiệp đã có hiệu quả. 

2.2 Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty trong những năm gân đây 

2.2.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ  

    Trong những năm gần đây tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới có ảnh hƣởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có 

Việt Nam. Cuộc khủng hoảng kinh tế này đẩy giá hàng hóa lên cao điều này đẩy giá 

nguyên vật liệu đầu vào ngành sản xuất xi măng tăng cao đẩy ngành xi măng đứng 

trƣớc áp lực về giá và sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh. Hiểu rõ vấn 

đề này, công ty đã nghiên cứu nhu cầu cũng nhƣ thị hiếu của ngƣời tiêu dùng đề ra các 

biện pháp tối đa hóa chi phí, nâng cao chất lƣợng của sản phẩm, cải tiến về bao bì của 
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sản phẩm, đầu tƣ thêm dây chuyền công nghệ mới để sản xuất những sản phẩm có chất 

lƣợng cao hơn để đáp ứng những khách hàng khó tính nhất, không những vậy công ty 

còn chú trọng trong việc bảo dƣờng thƣờng xuyên để đảm bảo dây chuyền luôn vân 

hành đảm bảo. Điều này đƣợc thể hiện qua một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả 

hoạt động của công ty trong những năm qua. 

 

Bảng 2.4 Doanh thu và chi phí bán hàng năm 2008 và 2009 

                                                                                                                        ĐVT: triệu đồng 

 [Nguồn: Phòng Kế toán ] 

 

Ta thấy năm 2009 giá vốn bán hàng chỉ tăng so với năm 2008 là 17,87%  và chi phí 

bán hàng tăng mạnh đến 52,03% nhƣng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng đến 26,26% là do 

chính sách xúc tiến bán hàng của công ty đã đƣợc chú trọng và có hiệu quả. 

     Thông qua bảng số liệu ở trên ta thấy tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong 

hai năm 2008 và 2009 ta rút ra những nhận xét sau: 

o Mức kinh doanh sản phẩm của công ty ổn định. Công ty luôn giứ vững 

mức doanh thu và lợi nhuận cao. 

o Sự phát triển của công ty là tăng tƣơng đối tỷ lệ doanh thu và giá vốn thu 

lợi nhuận cao khi đã bỏ đi chi phí bán hàng. 

 

 

Chi tiêu 

 

Năm 2008 

 

Năm 2009 

 

So sánh 2009 - 2008 

 +/- % 

Giá vốn bán hàng 902.662 1.064.056 161.394 17,87% 

Doanh thu thuần 1.195.058 1.431.265 236.207 19,76% 

Lợi nhuận thuần 119.181 149.021 29.840 25,04% 

Lợi nhuận trƣớc thuế 121.360 150.613 29.253 24,11% 

Lợi nhuận sau thuế 104.369 131.786 27.417 26,26% 
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2.2.2 Phân tích kết quả tiêu thụ theo sản phẩm 

 

Bảng 2.5 Lƣợng tiêu thụ theo từng loại sản phẩm năm 2008 và 2009 

                                                                                                                         ĐVT: 1.000 tấn 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 So sánh 2009 - 2008 

Sản 

lƣợng 
% 

Sản 

lƣợng 
% +/- Tỷ lệ(%) 

-Clinker 219 12,94 90 5,17 (129) (58,90) 

-Xi măng bột 268 15,85 345 19,82 77 28,73 

-Xi măng bao 1.205 71,21 1.305 75,01 100 8,29 

Tổng cộng 1.692 100,00 1.740 100,00 48 2,83 

[Nguồn: Tung tâm tiêu thụ] 

      

   Qua bảng ta thấy tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2008 và 2009 

        - Sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất trong năm 2008 và 2009 là xi măng đóng bao 

(năm 2008 chiếm 71,21%, năm 2009 chiếm 75,01%). 

        - Sản phẩm  Clinker năm 2009 giảm so với năm 2008 là 58,90% 

        - Xi măng bột và xi măng bao năm 2009 vẫn tăng so với năm 2008. 

 

Bảng 2.6 Doanh thu bán hàng theo từng loại sản phẩm 

                                                                                                               ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 

Doanh thu % Doanh thu % 

-Clinker 124.203 10,32 158.763 11,82 

-Xi măng bột 185.270 15,54 191.235 12,64 

-Xi măng bao 885.586 74,14 1.081.268 75,54 

Tổng cộng 1.195.059 100,00 1.431.266 100,00 

[Nguồn: Trung tâm tiêu thụ ] 

   Qua bảng phân tích ở trên ta thấy sản phẩm chiếm doanh thu chủ yếu của công ty là 

xi măng đóng bao năm 2008 là 74,14% năm 2009 là 75,54%. Đây là sản phẩm chủ lực 

của công ty 
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2.2.3 Phân tích kết quả tiêu thụ theo kênh phân phối 

 

Bảng 2.7 Lƣợng tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối 

 ĐVT: 1.000 tấn 

Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 

Sản lƣợng % Sản lƣợng % 

Kênh trực tiếp 632 37,35 685 39,47 

Kênh gián tiếp 1.060 62,65 1.055 60,63 

Tổng cộng 1.692 100,00 1.740 100,00 

[Nguồn: Trung tâm tiêu thụ] 

         Nhìn bảng số liệu trên ta thấy kênh phân phối chủ yếu của công ty là bán hàng 

gián tiếp thông qua các nhà bán buôn đến các nhà bán lẻ sản phẩm chiếm 60,63% 

trong năm 2009. Bán hàng trực tiếp cũng chiếm 39,47% trong năm 2009 cũng không 

phải nhỏ chủ yếu bán trực tiếp cho các dự án và bán trực tiếp tại cửa nhà máy. 

2.2.4 Phân tích kết quả tiêu thụ theo khu vực địa lý 

 

Bảng 2.8 Lƣơng bán xi măng Bút Sơn theo khu vực 

                                                                                                                                      ĐVT: 1000 tấn                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Khu vực 

Năm 2008 Năm 2009 2009 - 2008 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

trọng(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

trọng(%) 
+/- % 

Hà Nội 715 42,25 728 44,32 13 1,81 

Hà Nam 378 22,34 407 23,51 29 7,67 

Hƣng Yên+Nam Định 100 5,91 108 6,54 8 8 

Các tỉnh Bắc Sông Hồng 103 6,08 92 5,57 (11) (10,67) 

Lào Cai 72 4,25 55 3,41 (17) (23,61) 

Lai Châu 62 3,65 70 4,78 8 12,91 

Điện Biên 89 5,26 70 4,15 (19) 21,35 

Sơn La 173 10,26 198 7,72 25 14,45 

Tổng cộng 1.692 100,00 1.740 100,00 48 2,83 

[Nguồn: Trung tâm tiêu thụ ] 

    Từ bảng phân tích số liệu ở trên ta thấy 

    - Hai khu vực tiêu thụ sản phẩm lớn của công ty là Hà Nội và Hà Nam (năm 2009 

Hà Nội là 44,32%, Hà Nam là 23,51%) 
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     - Khu vực tiêu thụ chậm vẫn là Lào Cai năm 2009 là 3,41%. 

     - Khu vực tăng nhanh trong năm 2009 là Điện Biên(21,35%), Lai Châu(12,91), Sơn 

La(14,45%) 

    Vậy khu vực tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của công ty vẫn là hai thị trƣờng Hà Nội và 

Hà nam đóng gọp lƣợng doanh thu cao cho công ty. Thị trƣờng có tiềm năng phát triển 

là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có mức tăng trƣởng rất cao trong năm 2009 cần có 

chính sách hợp lý để đẩy mạnh vào thị trƣờng này. 

2.3 Phân tích kết quả nghiên cứu thị trƣờng  

2.3.1 Mục đích của cuộc khảo sát 

     Nhƣ đã trình bày ở phần đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu, luận văn sẽ tập trung 

chủ yếu và nhóm khách hàng là nhà phân phối của Công ty 

      Mục đích của cuộc khảo sát là xác đinh đƣợc đánh giá của khách hàng của khách 

hàng về các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩn Công ty. Từ những đánh 

giá của khách hàng mà Công ty có thể đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kết quả 

tiêu thụ của Công ty. 

2.3.2 Quy trình khảo sát 

 Bƣớc 1: Xây dựng bảng câu hỏi 

       Xây dựng bảng câu hỏi dựa trên ý kiến đóng góp của giáo viên hƣớng dẫn. Phỏng 

vấn thử 5 khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ rõ rang của bảng câu hỏi, qua đó 

ghi nhận ý kiến ban đầu của họ về tình hình tiêu thụ của Công ty. Sau đó tiến hành 

hiệu chỉnh lại bảng câu hỏi và bắt đầu điều tra. 

 Bƣớc 2: Xác định số mẫu cần thiết và thang đo cho việc khảo sát 

      Kích thƣớc mẫu dự tính là n=50. Thang đo sử dụng trong khảo sát là thang đo 

Likert. Nó bao gồm 5 cấp độ phổ biến từ 1 đến 5 để tìm hiểu mức độ đánh giá của 

ngƣời trả lời.  

 Bƣớc 3: Phát phiếu điều tra cho khách hàng 

       Danh sách khách hàng nhận đƣợc phiếu điều tra đƣợc lựa chọn một cách không 

ngẫu nhiên phi xác xuất tại một địa điểm cụ thể. 

 Bƣớc 4: Sử lý thông tin dữ liệu thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS 

       Sau khi thu thập đƣợc số lƣợng mẫu thích hợp, tác giả sử dụng công cụ SPSS để 

phân tích dữ liệu.  
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2.3.3 Phân tích mô tả kết quả nghiên cứu 

    Qua kết quả thu đƣợc từ phiếu điều tra, ngƣời thực hiện tiến hành phân tích số liệu 

và đƣa ra những nhận xét sau: 

 Đánh giá của khách hàng về mức độ quan tâm khi lựa chọn sản phẩm xi măng 

  Đánh giá của khách hàng thông qua 7 nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn mua sản 

phẩm xi măng. Qua kết quả điều tra cho thấy khách hàng rất quan tâm đến mức giá, 

chiết khấu, hình thức khuyến mại của các Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4 Biểu đồ đánh giá của khách hàng vềmức độ quan tâm xi măng của Công ty 

 

 Đánh giá của khách hàng về giá xi măng của Bút Sơn so với các Công ty 

    Qua phân tích ta thấy khách hàng đánh giá mức giá bán sản phẩm của Công ty 

không đƣợc đánh giá cao so với các đối thủ. Điêu này đƣợc thể hiện rõ hơn qua biểu 

đồ phân tích ở phía dƣới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về giá xi măng của Công ty 
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 Đánh giá của khách hàng về chiết khấu bán hàng của Công ty xi măng  Bút Sơn 

so với các Công ty 

    Qua bảng phân tích ta thấy chiết khấu bán hàng của Công ty xi măng Bút Sơn không 

đƣợc khách hàng đánh giá cao với (mean = 2,36) thất nhất trong các Công ty xi măng 

nghiên cứu. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6 Biểu đồ đánh giá khách hàng về chiết khấu của Công ty 

 

 Đánh giá của khách hàng về hỗ trợ thanh toán của Công ty xi măng  Bút Sơn so 

với các Công ty khác. 

     Qua phân tích ta thấy việc hỗ trợ thanh toán của Công ty xi măng Bút Sơn đƣợc 

khách hàng đánh giá tƣơng đối cáo với (mean = 3,68) cao nhất trong các Công ty phân 

tích. Có thể coi đây là một thế mạnh của Công ty nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về hỗ trợ thanh toán của Công ty 

2,36

2,92 2,84 2,76
3,06

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Bút Sơn Hoàng Thạch Hòa Phát Hải Phòng Tam Điệp

3,68

2,52
2,2

3,06

1,78

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Bút Sơn Hoàng Thạch Hòa Phát Hải Phòng Tam Điệp



Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 42 
 

 Đánh giá của khách hàng về khuyến mại của Công ty xi măng  Bút Sơn so với 

các Công ty khác. 

          Qua phân tích số liệu ở trên ta thấy hình thức khuyến mại của Công ty xi măng 

Bút Sơn không đƣợc đánh giá cao so với các Công ty khác với (mean = 2,26) gần nhƣ 

thấp nhất. Đây là một điểm yếu mà Công ty cần phải khắc phục trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về khuyến mại của Công ty 

 

 Đánh giá của khách hàng về chi phí vận chuyển của Công ty xi măng  Bút Sơn 

so với các Công ty khác. 

     Qua phân tích ta thấy khách hàng đánh giá rất cao về hỗ trợ chi phí vận chuyển của 

Công ty xi măng Bút Sơn với (mean = 3,46) cao nhất trong các Công ty xi măng 

nghiên cứu. Đấy là thế mạnh của Công ty trong việc cung cấp sản phẩm ra thị trƣờng. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về CPVC của Công ty 
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 Đánh giá của khách hàng về giao hàng của Công ty xi măng  Bút Sơn so với các 

Công ty khác. 

    Qua phân tích ta thấy khách hàng đánh giá rất cao về hình thức giao hàng của Công 

ty rất nhanh gọn với (mean = 3,34) cao nhất trong các Công ty nghiên cứu. Công ty 

cần duy trì đƣợc thế mạnh này, vì đây cũng là yếu tố mà thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêu 

thụ sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Hình 2.10 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về giao hàng của Công ty 

 

2.3.4 Hạn chế của khảo sát 
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các đại lý của các nhà phân phôi nên chƣa đánh giá khát quát hết những khách hàng đã 

sử dụng sản phẩm của Công ty. 

    -  Khảo sát chỉ tập trung vào những thị trƣờng truyền thống chƣa nghiên cứu ra các 

thị trƣờng mới. 

2.3.5 Nhận xét phân tích nghiên cứu thị trƣờng 

    Qua phân tích nghiên cứu thị trƣờng ta thấy 

       - Công ty có mức giá bán hơn cao hơn so với các đối thụ trong ngành xi măng. 

       - Hình thƣc khuyến mại và chiết khấu hàng bán còn chƣa cao so với các đối thủ. 

       - Công ty chỉ có điểm mạnh so với các đối thủ là hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ thanh 

toàn và hình thức giao hàng của Công ty tƣơng đối nhanh gọn. 
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2.4 Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hƣởng tới kết quả tiêu thụ 

2.4.1 Phân tích các nhân tố thuộc hoạt động tiêu thụ 

 Nghiên cứu thị trƣờng và dự báo thị trƣờng 

      Phải nói rằng công tác nghiên cứu thị trƣờng hiện nay của Công ty chƣa đƣợc chú 

trọng. Trong việc nghiên cứu thị trƣờng thì chƣa có đội ngũ riêng để phục vụ cho hoạt 

động này mà công việc này do tổ thị trƣờng của công ty và trung tâm tiêu thụ đảm 

nhiệm. 

      Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng của Công ty còn mang tính bị động chƣa có tự 

giác trong xâm nhập và nghiên cứu thị trƣờng với những nhu cầu luôn luôn biến đổi. 

Một phần do trình độ của đội ngũ nhân viên thị trƣờng còn kém, mà hầu hết việc tiêu 

thụ sản phẩm là dựa vào mối quan hệ truyền thống và các đơn đặt hàng chính. Chƣa đi 

sâu vào nghiên cứu dự báo nhu cầu, quy mô của thị trƣờng cho các loại sản phẩm khác 

nhau. 

      Cũng nhƣ các Công ty khác của Việt Nam thì Công ty Cổ phần  xi măng Bút Sơn 

hiện đang chú trọng vào đƣa sản phẩm xâm nhập vào thị trƣờng trong nƣớc. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu thị trƣờng còn gặp nhiều hạn chế bởi hiện nay Công ty chƣa có 

phòng Marketing đảm nhiệm chuyên trách và một số khó khăn cùng với tình hình tiêu 

thụ sản phẩm của công ty từ trƣớc đến này chủ yếu là các đơn đặt hàng, thực sự công 

ty chƣa thực sự chú động tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng. 

       Các sản phẩm chủ yếu là xi măng bột, xi măng bao, clinker là những sản phẩm đã 

có đứng trên thị trƣờng. Việc nghiên cứu thị trƣờng và nhu cầu của khách hàng về mặt 

hàng này cũng không chú trọng bởi các nguyên nhân khác nhau, việc tiêu thụ sản 

phẩm chủ yếu dựa vào các thị trƣờng truyền thống, các đơn đặt hàng giao hàng đúng 

thời điểm, chất lƣợng đảm bảo là lối mòn của công ty đang sử dụng.        

 Chính sách giá 

     Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay thì giá là yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến cạnh tranh 

và khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Công ty đã sử dụng một mức giá cạnh 

tranh, để phù hợp với thị trƣờng nhằm đạt đƣợc doanh thu lớn nhất. Hiện nay công ty 

sử dụng chính sách giá cạnh tranh, giá do các nhà phân phối tự đƣa ra bán cho các đại 

lý và và sử dụng các hình thức chiết khấu. 

           - Chiết khấu theo thời vụ 
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           - Chiết khấu cho nhà phân phối 

           - Tùy từng khu vực mà có giá bán phù hợp 

Bảng 2.16 Bảng giá bán lẻ xi măng tại nhà máy 

                                                                                                            ĐVT: Đồng/tấn 

Giá bán lẻ xi măng Bút Sơn tại nhà máy 

Chủng loại xi măng Bao Rời 

PCB30 915.000 805.000 

PC40 970.000 860.00 

     

     -Khuyến mại 15.000 đồng/tấn (Chỉ áp dụng 1/1/2010 – 31/1/2010)                                            
                                                                                                                          ĐVT: Đồng/tấn 

Chủng loại xi măng Bao Rời 

PCB30 900.000 790.000 

PC40 955.000 845.000 

 

     Ta thấy Công ty luôn đƣa ra các chính sách khuyến mại cho khách hàng làm tăng 

khả năng tiêu thụ cho công ty. Chứng to công ty có chính sách giá rất linh hoạt, luôn 

thay đổi thoe thị trƣờng.   

 Chính sách phân phối  

      -  Bán trực tiếp cho ngƣời sử dụng thông qua văn phòng đại diện hoặc đơi đặt hàng 

của các cơ quan, dự án… 

      - Bán gián tiếp qua nhà phân phối đến nhà bán lẻ đến tay ngƣời sử dụng 

-       

 

 

 

 

 

 

 

                            

             Hình 2.4 Sơ đồ kênh phân phối xi măng của công ty 
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Bảng 2.18 Bảng doanh thu bán hàng theo kênh phân phối 

 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2008 Năm 2009 

Doanh thu % Doanh thu % 

Kênh trực tiếp 446.356 37,35 564.920 39,47 

Kênh gián tiếp 748.703 62,65 866.346 60,63 

Tổng cộng 1.195.059 100,00 1.431.266 100,00 

[Nguồn: Trung tâm tiêu thụ] 

 

     Qua bảng số liệu ở trên ta thây 

     - Bán sản phẩm gián tiếp vẫn chiếm doanh thu lớn cho doanh nghiệp, đây cũng 

chính là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp. Nên công ty phải đƣa ra các chính sách 

hợp lý hỗ trợ cho các nhà phân phối nhƣng vẫn đảm bảo phần lợi nhuận cho công ty. 

     - Tuy bán hàng trực tiệp chiếm doanh thu còn nhỏ, nhƣng cũng không nên bỏ qua 

kênh bán hàng này mà cần phải có các biện pháp thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ. 

 Chính sách xúc tiến bán 

 Quảng cáo 

     - Quảng cáo trên TV Công ty thực hiện phim quảng cáo 5 phút về quy trình sản    

xuất xi măng,giới thiệu về các loại sản phẩm của công ty và đƣợc phát song đều đặn 

trên kênh VTV1 ( 7/6 đến 3/8/ 2000) 

- Hiện này(1/1/211) công ty đang thực hiện chƣơng trình quảng cáo dƣới dang TVAD 

trên đài truyền hình Hà Nam với. 

Thông điệp”Vicem Bút Sơn hoa trong đá” 

     - Quảng cáo trên báo: Quàng cáo trên các báo nông thôn ngày nay, báo xây dựng 

.Viết các bài chuyên sâu về cách sử dụng các sản phẩm xi măng cho đúng. 

- Công ty cũng đặt các biển quảng cáo cỡ lớn trên các thành phố lớn Hà Nội và Hà 

Nam trên đƣờng cao tốc Pháp Vân Cầu Ghẽ trong năm 2003. 

 Khuyến mại 

     Đối với các đại lý bán hàng, Công ty luôn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đẩy     

mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Việc giao hàng cho các đại lý đƣợc Công ty thực hiện, 

mức hoa hồng cho đại lý hiện vẫn dựa trên mức khung của Tổng Công ty Xi măng 
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Việt Nam từ 2%-5% giá trị sản phẩm tiêu thụ. Công ty cũng đã ban hành mức khung 

tín dụng thƣơng mại hỗ trợ cho các đại lý, mức cấp tín dụng đƣợc xác định trên cơ sở 

doanh số bán hàng tháng và dao động từ 500 triệu đến 3,5 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ 

giá trị hàng còn tồn kho và đang đi trên đƣờng. 

 PR  

        Công ty cũng liên tục tham gia các hội chợ hàng Việt Nam chất lƣợng cao trong 

nhiều năm. Sản phẩm của công ty cũng liên tục đƣợc bình chọn là hàng Việt Nam chất 

lƣợng cao nhƣ: 

         - Giải thƣởng chất lƣợng Việt Nam năm 2003 

         - Giải thƣởng Sao vàng đất Việt năm 2004 

         - Giải thƣởng chất lƣợng Việt Nam năm 2005 

         - Huy chƣơng vàng hội chợ quốc tế và triển lãm ngành tựu 1999-2004 

         - Cúp vàng thƣơng hiệu Doanh nghiệp VLXD hàng đầu Việt Nam năm 2006 

         - Huy chƣơng vàng sản phẩm vật liệu xây dựng 2006(Inter-Deco VN 2006) 

2.4.2 Phân tích các nhân tố không thuộc hoạt động tiêu thụ 

 Sản xuất  

     Các sản phẩm của công ty luôn đƣợc phòng KCS kiểm tra đánh giá chất lƣợng 

trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng. Nguyên vật liệu đầu vào cũng kiểm tra nghiêm ngặt nhằm 

đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, tạo sự tin tƣởng cho khách hàng. 

     Công ty cũng chú trọng trong việc nghiên cứu và cho ra các sản phẩm mới nhằm 

đáp ứng thị trƣờng ngày càng cao. Dây chuyền công nghệ cũng luôn đƣợc bảo dƣỡng 

định kỳ nhằm đảm bảo sản xuất không gặp sự cố để dẫn đến thiếu sản phẩm cung ứng 

ra thị trƣờng. 

     Tất cả những yếu tố trên không trực tiếp tác động đến kết quả tiêu thụ sản phẩm của 

công ty, nhƣng nó cũng góp không ít trong việc thúc đẩy thuận lợi trong việc tiêu thụ 

sản phẩm. 

 Nhân sự    

      Công ty đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và bồi dƣỡng, đặc biết nắm bắt các yêu 

cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Kỹ năng về 

nghiệp vụ chuyên môn việc đào tạo của công ty đƣợc thực hiện nhƣ 
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      - Đào tạo nhân viên mới: Sau khi đƣợc tuyển dụng nhân viên mới sẽ đƣợc công ty 

tổ chức đào tạo để lắm rõ các quy định lao động, trách nhiệm quyền hạn đƣợc giao, 

phƣơng pháp và kỹ năng thực hiện công viêc ISO 9001. 

     - Đào tạo thƣờng xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, năng lực, trình 

độ cán bộ mức độ gắn bó với công ty, công ty vạch ra mức độ đào tạo cử đi đào tạo 

hay đào tạo tại chỗ. 

       Việc đào tạo cán bộ, công nhân việc của công ty nó không trực tiếp thúc đẩy kết 

quả tiêu thụ sản phẩm mà gián tiếp nhằm thúc đẩy kết quả tiêu thụ, trình độ cán bộ 

công nhân viêc cao sẽ giảm chi phí và vận hành dây chuyền tốt hơn sẽ cho ra sản phẩm 

chất lƣợng cao hơn và giá thành dẻ hơn sẽ tiêu thụ dễ hơn.  

 Tài chính 

       Trong những năm gần đây công ty luôn phân bổ một lƣợng không nhỏ cho việc 

xúc tiến bán của doanh nghiệp. Các chƣờng trình quảng cáo trên ti vi hay các chƣơng 

trình khuyến mại. 

      Để nhằm thúc đầy mạnh tiêu thụ thì công ty đừa ra chính sách hỗ trợ tài chính cho 

các nhà phân phối để quay vòng vốn, có đƣợc hàng cung cấp cho thị trƣờng kịp thời 

không gây khan hiếm hàng trên thị trƣờng. Hỗ trợ tài chính cũng làm cho các nhà phân 

phối tin tƣởng và trở thành những nhà phân phối trung thành với công ty, tạo sự tin 

tƣởng. 

      Công ty cũng cải cách các thủ tục thanh toán nhanh gọn tạo sự thuận tiện trong 

việc giao dịch nhanh hơn, không làm mất thời gian của khách hàng. 

2.4.3 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trƣờng bên trong 

Bảng 2.19 Bảng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của môi trƣờng bên trong 

Yếu tố môi trƣờng kinh 

doanh 
Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 

Ban lãnh đạo 

- Có nhiều kinh nghiệm 

trong công tác quản lý. 

- Có uy tín lâu năm trên 

thƣơng trƣờng, đặc biệt 

trong ngành sản xuất xi 

măng. 

- Trình độ đội ngũ giúp việc 

cho giám đốc chƣa cao. 
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Marketing   

Nghiên cứu thị trƣờng 

 

 

 

Chƣa có phòng marketing, 

công tác nghiên cứu thị 

trƣờng và phân khúc thị 

trƣờng còn kém. 

 

Sản phẩm 

- Hệ thống quản lý chất 

lƣợng ISO 9001-2000 

- Chất lƣợng cao, luôn đảm 

bảo. 

 

Giá 

- Giá bán tại nhà máy rất 

hợp lý. 

- Không quản lý đƣợc giá 

bán trên thị trƣờng. 

 

Phân phối 

- Công tác giao nhận nhanh 

chóng. 

- Hệ thống phân phối còn 

hạn chế. 

 

Xúc tiến bán 

- Tham gia nhiều hội chợ 

triển làm trong nƣớc. 

- Tổ chức hội nghị khách 

hàng năm. 

 

- Kinh phí dành cho xúc tiến 

bán còn hạn chế. 

- Các chƣơng trình quảng 

cáo còn ít trên các phƣơng 

tiện truyền thông. 

[Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

2.5 Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng tới kết quả tiêu thụ 

2.5.1 Khách hàng 

     Mức độ quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp là sự sống còn, đến mức 

doanh nghiệp cần phải thành lập các nhóm nghiên cứu “hành vi ngƣời tiêu dùng” để 

biết họ đang nghĩ gì và sẽ quyết định gì. 

     Hiện nay, Công ty chủ yếu cung ứng sản phẩm xi măng của mình thông qua nhà 

phân phối chính của Công ty, các nhà phân phối trực tiếp cung ứng sản phẩm đến các 

đại lý và ngƣời tiêu dùng. Số lƣợng các nhà phân phối chính thức và các đại lý của 

Công ty hiện này có gần 200 nhà phân phối và đại lý. Doanh thu của Công ty phụ 

thuộc vào các nhà phân phối. 
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     Đặc điểm của các nhà phân phối của Công ty là tất cả những nhà phân phối của 

Công ty đều là những công ty có tiềm lực mạnh về tài chính, có kinh nghiệm trong 

buôn bán vật liệu xây dựng, có mối quan hệ sâu rộng trong xã hội. 

     Mối quan hệ giữa nhà phân phối và Công ty là mối quan hệ mật thiết hai bên đều có 

lợi, nhà phân phối thì quan tâm đến chính sách xúc tiến bán của Công ty nhƣ hỗ trợ 

thanh toán, chiết khấu, khuyến mại và hỗ trợ giá bán tại các khu vực khác nhau. Còn 

công ty thì quan tâm đến doanh số bán, thị phân và doanh thu bán hàng của Công ty. 

 2.5.2 Đối thủ cạnh tranh 

       Hiện nay, nền kinh tế nhanh việc đô thị hóa ngày càng cao đời sống nhân nhân 

dân ngày càng đƣợc nâng cao, nên chất lƣợng cuộc sống đƣợc cải thiện, nhu cầu về 

một cuộc sống tốt hơn ngày càng cao. Do vậy, các khu trung cƣ cao cấp phát triển 

mạnh, đƣởng xá giao thông đƣợc mở rộng kéo theo ngành xi măng phát triển mạnh mẽ 

nhiều doanh nghiệp nhẩy vào sản xuất xi măng. Nhƣ vậy càng nhiều nhà máy xi măng 

thì có sự cạnh tranh khống liệt về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. 

        Do Công ty xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam, nên đối thủ 

cạnh tranh trực tiếp với Công ty là các doanh nghiệp sản xuất xi măng quốc doanh, họ 

có lợi thế về giá sản phẩm thấp nhƣng chất lƣợng của sản phẩm không cao, thƣơng 

hiệu của sản phẩm chƣa đƣợc nhiều chủ đầu tƣ biết đến. Thế mạnh của Công ty là đã 

có thƣơng mạnh trên thị trƣờng, đƣợc nhiều nhà đầu tƣ biết đến và tin dùng. 

2.5.3 Môi trƣờng vĩ mô 

 Môi trƣờng kinh tế 

     Ngành xi măng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt 

Nam do Việt Nam đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và kiến trúc xã hội. Triển 

vọng tăng trƣởng của ngành xây dựng là nhân tố hỗ trợ tích cực cho ngành xi măng 

phát triển. 

      Tốc độ đô thị hóa nhanh trung bình khoảng 30% – 33% năm, cùng với việc phát 

triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dẫn đến tốc độ tăng trƣởng của ngành công nghiệp 

xây dựng thƣờng lớn hơn tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế. Trong đó nganh xi măng 

duy trì tốc độ tăng trƣởng ổn định hơn và dự kiến ở mức trên 11% năm từ nay đến năm 

2015. 

       Trong những năm qua , Việt Nam cũng là nƣớc thu hút lớn lƣợng vốn FDI . Vốn 

FDI cam kết tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp – chiếm 60% 

tổng vốn cam kết. Do vậy, việc tiếp tục giải ngân các dự án đầu tƣ và  những dự án 
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đầu tƣu dài hạn sẽ góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trƣởng chung của ngành công xây 

dựng. 

       Từ năm 2007 đến nay tỷ lệ lạm phát tăng mạnh, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi 

suất huy động dẫn đến các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để 

phục vụ cho mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất…Chính sách lãi suất của 

nhà nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty.      

 Môi trƣờng chính trị - pháp lý 

       Các yếu tố về chính trị và pháp luật cũng có tác động lớn đến mức độ thuận lợi và 

khó khăn của môi trƣờng. Các công ty hoạt động phải tuân theo các quy định của 

chính phủ về giá nhân công, đóng thếu, quảng cáo, nơi đặt nhà máy và bảo vệ môi 

trƣờng….Những quy định này có thể là mối đe dọa hoặc là cơ hội với doanh nghiệp. 

       Do chủ chƣơng của Chính phủ là làm đƣờng bê tông xi măng, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã phê duyệt dự án đƣờng cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa với tổng mức đầu tƣ 

32.000 tỷ đồng (tƣơng đƣơng gần 2USD), chủ chƣơng Chính phủ là đúng do các nƣớc 

đƣờng bê tông chiếm 40% - 60% nhƣng hiện hay ở Việt Nam chỉ chiếm 2%, đây cũng 

là cơ hội rất lớn cho ngành sản xuất xi măng tiêu thụ mạnh và xi măng Bút Sơn nói 

riêng. 

        Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dƣng và riêng ngành xi măng là một trong 

những ngành có ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế thế giơi đƣợc nhà nƣơc hết sức 

quan tâm. Với đà phát triển nhƣ hiện nay, ngành xi măng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu 

cho các công trình. 

 Môi trƣờng văn hóa – xã hội 

        Khi thu nhập của ngƣời dân đƣợc cải thiện, chất lƣợng của cuộc sống đƣợc nâng 

lên thì nhu cầu chất lƣợng cuộc sống đƣợc chú trọng hơn. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu 

của ngƣời dân, các chủ đầu tƣ đã đầu tƣ các khu đô thị hiện đại, các khu biệt thự cao 

cấp để đạp ứng nhu cầu này. Khi những khu đô thị mọc lên nhƣ nấm thì nguyên vật 

liệu cung cấp cho các công trình ngày càng lớn và xi măng cũng lằm trong đó. Các dự 

án mọc lên thì lƣợng tiêu thụ xi măng cũng ngày càng tăng mạnh, đây cũng là cơ hội 

cho các Công ty sản xuất xi măng tiêu thụ vào thị trƣờng và Công ty xi măng Bút Sơn 

cũng nằm trong đó. 
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 Môi trƣờng công nghệ 

     Công nghệ là một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn 

của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Sự phát triển của khoa học 

công nghệ tạo ra một bƣớc đột phá mới đồng thời cũng là mối đe dọa đối với những 

doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại. 

     Môi trƣờng công nghệ ở Việt Nam đang có sự biến đổi mạnh mẽ, xu hƣớng chuyển 

giao công nghệ từ nƣớc ngoài về là phổ biến, có nhiều lĩnh vực công nghệ có ảnh 

hƣởng nhƣ công nghệ cơ khí, tự động hóa xí nghiệp….Một mặt giúp doanh nghiệp mở 

rộng quy mô sản xuất và tiết kiệm đƣợc các chi phí do tổn hao và giảm đƣợc ôi nhiễm 

môi trƣờng. Mặt khác buộc các doanh nghiệp phải có biện pháp nhập khẩu và thực 

hiện vận hành sử dụng một cách hiệu quả hơn. 

 Môi trƣờng nhân khẩu 

     Dân số và cơ cấu dân số cũng tác động đến sự phát triển của ngành sản xuất xi 

măng. Với dân số nƣớc ta hiện nay gân 90 triệu ngƣời tỷ lệ tăng bình quân gần 1,4%. 

Điều này sẽ tăng quy mô của thị trƣờng ngành sản xuất xi măng. 

     Việt Nam cơ cấu 70% dân số ở độ tuổi dƣới 35 tuổi, cùng với tốc độ đô thị hóa tăng 

trung bình khoảng 30 – 33 %, nhu cầu về nhà ở vẫn đƣợc xác định sẽ tăng trong những 

năm tới. Tình trạng xuống cấp các cơ sở hạ tầng cũng đòi hỏi nhiều sự đầu tƣ và cải 

thiện. Do vậy lƣợng xi măng tiêu thụ vào thị trƣờng này cũng không ít, nhân tố này 

cũng tác động mạnh đến sức tiêu thụ của Công ty.   

     Sự phát triển kinh tế tất yếu sẽ dẫn tới sự dịch chuyển một bộ phận dân cƣ từ vùng 

lân cận về các đô thị lớn nhƣ Hà Nội một cách nhanh chóng. Quá trình đô thị hóa diễn 

ra nhanh làm tăng số lƣợng khách hàng, đặc biệt vừa rồi Quốc hội đã phê duyệt việc 

sát nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc và ba xã của Hòa Bình 

vào Hà Nội cũng sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp có thể đẩy mạnh việc tiêu 

thụ sản phẩm của mình.  

 Môi trƣờng tự nhiên 

    Đối với ngành sản xuất xi măng thì nguyên liệu đầu vào chủ yếu là đá vôi, đất sét và 

than. Do đá vối và sét là nguyên liệu có sẵn tại nơi công ty đặt, còn nguyên liệu than 

thì mua của ngành than Việt Nam. Do đó tình hình sản xuất của công ty phụ thuộc vào 

không ít vào ngành sản xuất này. 
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     Trong những năm qua do ảnh hƣởng của nhiều sự kiện chính trị thế giới tác động 

đến nền kình tế nói chung và biến động đến thị trƣờng nguyên vật liệu nói riêng, giá 

nguyên vật liệu tăng không ổn định đã ảnh hƣởng trực tiếp đến các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

     Một số yếu tố khác cũng ảnh hƣởng trực tiếp đến nguyên vật liệu ngành xi măng là 

do ngành than đã ký các hợp đồng xuất khẩu và bán cho ngành điện cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ đến nguyên liệu cung cấp cho sản xuất.  

2.5.4 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trƣờng bên ngoài 

 

Bảng 2.20 Bảng tổng hợp phân tích cơ hội và đe dọa 

Các yếu tố bên ngoài Cơ hội (O) Đe dọa (T) 

Môi trƣờng vĩ mô   

Kinh tế  

- Nên kinh tế tăng trƣởng ổn 

định. 

- Các dự án đầu tƣ nhà thu 

nhập thấp tăng mạnh 

- Lạm phát tăng cao, các dự 

án không có tiền đầu tƣ. 

Chính trị và pháp luật 

- Chính trị Việt Nam ổn định 

là môi trƣờng tốt cho việc 

đầu tƣ lâu dài. 

- Chính sách hỗ trợ mua nhà 

có thu nhập thấp của Chính 

phủ. 

- Hệ thống pháp luật còn 

nhiều hạn chế. 

 

Công nghệ 

- Chuyển giao công nghệ 

mới từ nƣớc ngoài làm tăng 

năng suất, giảm đƣợc chi 

phí. 

 

Văn hóa xã hội 

- Ngƣời dân ngày càng ƣa 

chuộng các khu đô thị tiện 

nghi, sang trọng 

 

Nhân khẩu 

- Số dân đông nên quy mô 

thị trƣờng lớn 

 

 

Môi trƣờng tự nhiên 

 - Một phần nguyên liệu đƣợc 

nhập khẩu từ nƣớc ngoài. 

- Lƣợng xi măng nhập lậu 
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tăng mạnh. 

Khách hàng 
- Nhiều khu vực thị trƣờng 

tiềm năng. 

- Yêu cầu chất lƣợng sản 

phẩm ngày càng tốt hơn. 

Đối thủ cạnh tranh 

 

 

 

 

- Xuất hiện nhiều đối thủ 

cạnh tranh lớn nhỏ. 

- Cạnh tranh không lành 

mạnh  

[Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

2.6 Đánh giá chung kết quả tiêu thụ và nhân tố ảnh hƣởng 

 Điểm tốt 

       - Doanh thu các loại sản phẩm của Công ty đều tăng 

       - Theo loại hình thức phân phối thì bán hàng gián tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cáo và đem 

lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp. 

       - Theo khu vực địa lý thì doanh thu tại 2 thành Phố là Hà Nội và Hà Nam tăng cao 

nhất và chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu. 

       - Chất lƣợng sản phẩm đạt mức cao đƣợc ngƣời tiêu dùng bầu chọn là hàng Việt 

Nam chất lƣợng cao trong nhiều năm liền. 

       - Mức giá các sản phẩm của Công ty tƣơng đối hợp lý, có lợi thế trong cạnh tranh. 

       - Doanh thu ở các thị trƣờng truyền thống đƣợc giữ vững và tăng trƣởng do Công 

ty đã tạo đƣợc uy tín đối với các bạn hàng truyền thống. 

 Điểm chƣa tốt 

       - Công tác nghiên cứu thị trƣờng chƣa đƣợc chú trọng, vẫn mang tính bị động 

hoặc chƣa nghiên cứu. 

      - Chính sách xúc tiến bán của Công ty còn ít, chƣa chú trọng vào công tác xúc tiến 

bán. 

       

 

 

 



Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 55 
 

PHẦN 3 

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ 

SẢN PHẨM XI MĂNG 

 

3.1 Chiến lƣợc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời 

gian tới 

3.1.1 Xu hƣớng phát triển của ngành xi măng trong thời gian tới 

  - Dự báo xi măng tới năm 2020 (trích Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 

16/5/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều chính phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 ) 

Bảng 3.1 Dự báo xi măng Việt Nam tới năm 2020 

                                                                                       ĐVT: Triệu tấn 

Năm Mức dao động Mức trung bình 

2005 27,5 - 30,5 29 

2010 42,2 - 51,4 46,8 

2015 59,5 - 65,6 62,5 

2020 68 - 70 

 

   - Ngành xi măng Việt Nam cần đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm xi măng để đảm 

bảo cân đối nhu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về chất lƣợng sản phẩm phải đáp 

ứng đƣợc các tiêu chuẩn chất lƣợng theo tiêu chuẩn của các nƣớc tiên tiến trên thế 

giới, đồng thời với việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và 

bảo vệ môi trƣờng. 

   - Ƣu tiên phát triển các dự án xi măng tại các tỉnh phía Nam trong thời gian tới là 

hợp lý và tránh đƣợc sự mất cân đối về cung cầu xi măng giữa các vùng miền, giảm 

chi phí vận tải. 

   - Đầu tƣ xây dựng nhà xƣởng hiện đại, đổi mới thiết bị, nhập khẩu và chuyển giao 

công nghệ theo hƣớng phải tiếp cận với công nghệ cao nhằm nâng cao nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm, năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. 
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   - Đầu tƣ cho việc nghiên cứu ra các sản phẩm mới nhăm đáp ừng  nhu cầu ngày càng 

cao của các công trình. 

   - Đẩy mạnh xúc tiến thị trƣờng nhƣ: Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong 

ngành sản xuất xi măng mở các văn phòng đại diện, chi nhánh, các cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm và trung tâm xúc tiến thƣơng mại tại nƣớc ngoài. 

   - Tăng cƣờng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh , lao động có tay 

nghề cao cho ngành sản xuất xi măng, khắc phục tình trạng tranh danh lao động có tay 

nghề cao ở một số doanh nghiệp xi măng lớn.  

3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc của công ty trong  những năm tới 

   - Phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững và củng cố vị trí 

doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất xi măng Việt Nam. 

   - Có phƣơng hƣớng đầu tƣ hợp lý để nhập khẩu công nghệ đƣa ra các dây chuyền 

sản xuất hiện đại đáp ứng nhu cầu các sản phẩm chất lƣợng cao, thỏa mãn khách hàng. 

   - Mở rộng thị trƣờng trong nƣớc, tằng quy mô về sản lƣợng và chất lƣợng, đủ sức 

cạnh tranh với hàng lậu với việc phát triển hơn nữa thƣơng hiệu và hạ giá thành cho 

phù hợp với nhu cầu. 

   - Tăng phần trăm tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu nhằm phát triển vốn tự có,  giảm bớt vốn 

đi vay nhằm giảm chi phí  và chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

    - Các tiêu chí (nguồn từ báo cáo định hƣớng phát triển công ty xi măng Bút Sơn ) 

        + Sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm mỗi năm phấn đấu tằng trên 20% 

        + Tổng doanh thu phấn đấu năm 2015 là 2.500 tỷ đồng trở lên 

        + Thu nhập bình quân mỗi năm tăng 15% trở lên 

        + Lao động duy trì bình quân 1400 – 1500 ngƣời.         

3.2 Biện pháp 1: Tổ chức chƣơng trình Hội nghị khách hàng hàng năm 

giữa các nhà phân phối của Công ty 

3.2.1 Căn cứ giải pháp 

    - Căn cứ vào phần phân tích ở phần 2 

     - Căn cứ vào tình hình thực tế và xu hƣớng phát triển của Công ty 

     - Căn cứ vào lợi ích của hai bên  

3.2.2 Mục tiêu của biện pháp 

     - Giao lƣu gặp gỡ giữa các nhà phân phối nhằm thắt chặt mối quan hệ. 

      - Cùng với nhà phân phối bàn về một số chính sách phân phối của Công ty.  
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      - Thông qua các đại lý để tìm hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng. 

 3.2.3 Nội dung của biện pháp 

Đối tƣợng      

   -Tất cả các thành viên của các nhà phân phối trong cả nƣớc. 

Thông báo 

   - Công ty có chính sách hỗ trợ đi lại cho các thành viên: 2 triệu/nhà phân phối 

   - Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm. 

   - Gửi thƣ mời tới tất cả các nhà phân phối của Công ty trƣớc ngày 20/10/2011 

   - Trƣớc thời gian diễn ra buổi họp mặt một tuần và ba ngày thì phải có một cuộc điện 

thoại nhắc nhở về buổi họp mặt. 

Yêu cầu 

    Các thành viên đến họp phải tuân thủ các quy định sau 

     - Đến đúng giờ của ban tổ chức 

     - Tôn trọng sự chỉ đạo của ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra buổi họp mặt 

     - Mang theo giấy mời. 

     - Các thành viên tham gia cần đăng ký với ban tổ chức trƣớc ngày 29/10/2011 

Đia điểm:  Khách sạn Horision, địa chỉ 75- Đƣờng Cát linh- HN 

Thời gian: 8h đến 12h ngày 1-11-2011 

 Bên Công ty bao gồm các thành viên 

     - Ban giám đốc: Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh. 

     - Các trƣởng phòng: Tài chính kế toán, kinh doanh, tổ chức hành chính. 

     - Ba nhân viên trong công ty chuẩn bị tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. 

Ban tổ chức gồm 6 nhân viên của Công ty 

   Nhiệm vụ của ban tổ chức là lập kế hoạch, bàn bạc, thống nhất và điều hành và duy 

trì trong quá trình cuộc họp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. 

 Ban hậu cần: Các nhân viên của khách sạn 

   Nhiệm vụ: Chuẩn bị vật dụng cần thiết cho buổi lễ. 

   Chuẩn bị bữa trƣa, nghe theo sự chỉ đạo của ban tổ chức. 
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Ban thanh toán: Hai nhân viên của phòng tài chính kế toán 

   Nhiệm vụ: Lập danh sách khách mời đến tham dự 

                     Thanh toán, ghi lại các khoản chi tiêu, lấy hóa đơn    

    Báo cáo trƣởng ban tổ chức sau buổi lễ. 

Bảng 3.2 Nội dung buổi họp mặt 

Thời gian                                                         Nội dung 

7h30 – 

8h00 

Tiếp tân đón khách, gắn bảng tên và hoa, hƣớng dẫn khách chỗ ngồi nơi 

tiệc trà nhẹ chào mừng khách hàng. Mọi ngƣời tập trung và ổn định vị trí 

trong phòng họp. 

8h00 - 8h15 Mở màn với tiếc mục múa của Vũ đoàn Bông Sen trong trang phục bale 

trắng nhảy nhạc valse tạo bầu không khí sôi nổi .Bắn pháo hoa chào mừng 

Ban tổ chức và Quý khách mời. Giám đốc Công ty lên phát biểu cảm ơn sự 

góp mặt của các thành viên đã đến tham gia buổi lễ và nêu một số nguyên 

nhân tổ chức buổi lễ. 

8h15-8h40 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh lên trình bầy về các kết quả hoạt động  

tiêu thụ các sản phẩm đã đạt đƣợc trong năm 2010 và một số tháng đầu 

năm 2011, một số nguyên nhân lý giải và xu hƣớng dự báo trong tƣơng lai. 

8h40-9h00 Trƣởng phòng tài chính kế toán lên trình bầy về các kết quả hoạt động kinh 

doanh, doanh thu lợi nhuận, tình hình tài chính. 

9h00-9h30 Trƣởng phòng kinh doanh lên trình bày chiến lƣợc sắp tới  nhƣ: chính sách 

sản phẩm mới, chính sách truyền thông marketing và marketing, một số chỉ 

tiêu cần đạt đƣợc trong năm 2011. 

9h30-10h00 Đại diện của ba nhà phân phối có doanh số bán hàng cao nhất trong năm 

2010 lên phát biểu về: một số thành tích đạt đƣợc, phản hồi của khách 

hàng, các kinh nghiệm có đƣợc. 

10h00- 

11h00 

Các nhà phân phối hỏi ban lãnh đạo các vấn đề còn  thắc mắc về chính 

sách cũ cũng nhƣ các chiến lƣợc sắp tới, nêu ra ý kiến về giá, chiết khấu 

của sản phẩm và đề xuất với Công ty. 

11h00- 

11h30 

Mời các thành viên dự bữa tiệc, Tiệc Buffet 24  

11h30-

12h00 

Giao lƣu văn nghệ giữa thành viên Công ty với các nhà phân phối cùng với  

biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. 

12h00 Bế mạc chƣơng trình – Kết thúc buổi họp mặt. 
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3.2.4 Ƣớc tính chi phí và hiệu quả dự kiến 

Ƣớc tính chi phí 

    Công ty hiện có 200 nhà phân phối, đại lý. Với mỗi nhà phân phối, đại lý cử 2 ngƣời 

thì dự kiến là 400 ngƣời. Nhƣ vậy ta có thể tính các chi phi nhƣ sau: 

 

Bảng 3.3 Dự tính chi phí 

                                                                                                                      Đvt: đồng 

stt Tên chi phí Đơn giá Số lƣợng Chi phí 

1 Gửi thƣ mời 2.000 200 nhà phân phối 400.000 

2 Gọi điện mời 1.5 /phút  500.000 

3 Thuê phòng họp 30.000.000 1 phòng/ ngày 30.000.000 

4 Ăn uống bữa tiệc 300.000 400 suất 120.000.000 

5 Xăng xe và lái xe 5.000.000 3 xe 15.000.000 

6 Thƣởng nhân viên 3.000.000 20 ngƣời 60.000.000 

7 Hỗ trợ đi lại nhà phân phối 500.000  200 nhà phân phối 100.000.000 

8 Khác   20.000.000 

 Tổng   345.900.000 

[Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

 

Hiệu quả dự kiến 

     - Thể hiện sự khích lệ quan tâm đến các nhà phân phối 

     - Tạo mối quan hệ với nhà phân phối, đồng thời tạo điều kiện các nhà phân phối có 

cơ hội giao lƣu học hỏi kinh nghiệm của nhà phân phối khác. 

     - Các hoạt động tổ chức họp giữa các nhà phân phối và đại lý có thể cho Công ty 

biết đƣợc tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty, chất lƣợng của sản phẩm theo ý 

kiến của khách hàng và những kiến nghị của khách hàng sẽ đƣợc phản ánh lên Công ty 

để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 



Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 60 
 

Bảng 3.4 Bảng kết quả và hiệu quả của biện pháp 2 

                                                                                                                      ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. Doanh thu tăng thêm do tổ chức hội nghị khách hàng là 3 % 42.938 

2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 70% doanh thu) 30.057 

3. Lợi nhuận gộp tăng thêm (3 = 1 - 2) 12.881 

4. Tổng chi phí của biện pháp 345,9 

5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 12.535,1 

   [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

3.3 Biện pháp 2: Xây dựng chƣơng trình khuyến mại cho công ty. 

       Đối với công ty cổ phần xi măng Bút Sơn từ trƣớc tới nay chƣa thực sự chú trọng 

đến khuyến mãi, e-marketing….Vì vậy biện pháp tiếp theo sẽ là xây dựng một chƣơng 

trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối. 

3.3.1 Mục tiêu 

    - Tăng doanh số 7% trong thời gian khuyến mại 

   - Tăng mƣc độ hiểu biết đến sản phẩm của công ty.   

  - Thu hút sự chú ý của các dự án mới, các tổ chức… 

3.3.2 Căn cứ biện pháp  

   - Hiện tại công ty chƣa có chƣơng trình khuyến mại nào để kích cầu. 

   - Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trƣờng đƣợc phân tích ở phần 2.5 

   - Căn cứ vào thị trƣờng tiêu thụ hiện nay. 

   - Căn cứ vào thực trang Công ty đang tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cho dây 

chuyền 2. 

3.3.3 Nội dung của biện pháp 

Chƣơng trình khuyến mại: khuyến mại cho nhà phân phối mua sản phẩm 

  - Thời gian khuyến mại kéo dài trong vòng 1 tháng 

  - Phạm vi đƣợc áp dụng: Trong phạp vi  khu vực phía Bắc. 

  - Trong thời gian trên khách hàng đến mua sản phẩm của Công ty sẽ đƣợc khuyến 

mại 50.000 đồng/tấn đối với tất cả sản phẩm xi măng của Công ty. 
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 3.3.4 Ƣớc tính chi phí và hiệu quả        

      Do có chƣơng trình khuyến mại nên ƣớc tính doanh thu sẽ tăng thêm 7% so với 

năm trƣớc. Vậy tổng doanh thu tăng thêm là:  

1.431.265 x 7% = 100.188,55triệu đồng 

   Chi phí cho khuyến mại là 8% doanh thu, tổng chi phí khuyến mại trong 1 tháng là:                                 

100.188,55 x 8% = 8.015,1 triệu đồng 

 

Bảng 3.5 Bảng kết quả và hiệu quả của biện pháp 2 

                                                                                                               ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. Doanh thu tăng thêm do có khuyến mại là 7% 100.188,55 

2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 70% doanh thu) 70.131,1 

3. Lợi nhuận gộp (3 = 1 - 2) 30.057,45 

4. Tổng chi phí của biện pháp 8.190,55 

5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 21.866,9 

   [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

 

      - Quảng bá đƣợc hình ảnh của Công ty thông qua trang website của Công ty. 

      - Lợi nhuận trƣớc thuế thu đƣợc từ biện pháp này cao 21.866.900.000 đồng. 

      - Giúp Công ty có thêm một chƣơng trình khuyến mại nhằm để kích cầu. 

3.4 Tổng hợp hiệu quả các biện pháp 

        Chƣơng 3 của em đã trình bày một số biện pháp của em nhằm nâng cao khả năng 

cạnh tranh, nhằm thâm nhập thị trƣờng của sản phẩm xi măng của Công ty xi măng 

Bút Sơn. 

        Trong hai biện pháp trên, biện pháp có tên “Nghiên cứu thị trƣờng & xây dựng 

tiêu chí lựa chọn thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần xi 

măng Bút Sơn”. Biện pháp hai có tên “Xây dựng chƣơng trình khuyến mại và xây 

dựng lại trang website của Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn”. Các biện pháp này đều 

dựa trên cơ sở và tận dụng các cơ hội hiện có để khắc phục các điểm yếu của Công ty, 

giúp Công ty chiếm lĩnh thị trƣờng tốt hơn. 
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       Các biện pháp trên đều liên quan tới kế hoạch thâm nhập thị trƣờng và các chƣơng 

trình xúc tiến bán. Biện pháp này dựa trên nền tảng chung đó là sử dụng các sản phẩm 

hiện có của Công ty để thâm nhập tời các thị trƣờng mới, mà tại đó sản phẩm của 

Công ty đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. 

 

Bảng 3.6 Tổng hợp kết quả của các biện pháp 

                                                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

Biện pháp 

Doanh thu 

tằng thêm do 

biện pháp 

Giá vốn hàng 

bán 

Chi phí của 

biện pháp 

Lợi nhuận 

tăng thêm do 

biện pháp 

1 2 3 4 = 1- 2 - 3 

Biện pháp 1 42.938 30.057 345,9 12.535,1 

Biện pháp 2 100.188,55 70.131,1 8.190,55 21.866,9 

Tổng cộng:  143.126,55 100.188,1 8.536,45 34.402 

 [Nguồn: Tác giả tổng hợp] 

 

      Kết quả mà các biện pháp mang lại: Doanh thu tăng thêm 143.126,55 triệu đồng 

(tỷ lệ tăng tƣơng đƣơng là 10% so với năm trƣơc ) lợi nhuận tăng thêm do các biện 

pháp này mang lại là  34.402 triệu đồng (tƣơng đƣơng 24,03% doanh thu ). 

      Nhƣ vậy áp dụng các biện pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ 

phần xi măng Bút Sơn đã đạt đƣợc mức tăng trƣởng đột phá, khẳng định vị thế của 

Công ty trên thị trƣờng xi măng Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

      Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà cung cấp 

đã làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, 

nên việc nâng cao kết quả tiêu thụ của sản phẩm luôn cần thiết, việc sản phẩm tung ra 

thị trƣờng có đƣợc chấp nhận, tiêu thụ mạnh hay không là một vấn đề tối quan trọng, 

nó ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công 

ty Cổ phần xi măng Bút Sơn cũng vậy, vai trò tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng, 

nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Công ty vừa đƣa vào vận 

hành dây chuyền 2, nên việc tìm kiếm thị trƣờng cho dây chuyền này là hết sức quan 

trọng đối với Công ty. Do vậy việc chọn đề tài tốt nghiệp xuất phát từ việc nhận thức 

tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất xi 

măng trong nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là giai đoạn cạnh tranh và hội nhập nền 

kinh tế thế giời. 

      Trong khuân khổ của đồ án này, em đã tiến hành phân tích các biến động của kết 

quả tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây. Phân tích chi tiết kết quả theo từng 

loại sản phẩm, theo khu vực địa lý, theo đối tƣợng khách hàng và so sánh kết quả này 

với các đối thủ cạnh tranh…Từ đó nêu ra các nguyên nhân và thực trang để có phƣơng 

hƣớng giải quyết. Bên cạnh đó từ việc phân tích các yếu tố bên trong và yếu tố bên 

ngoài doanh nghiệp tác động lên kết quả tiêu thụ, nêu lên các điểm mạnh điểm yếu của 

doanh nghiệp cũng nhƣ các cơ hội hay nguy cơ từ môi trƣờng bên ngoài. Từ việc phân 

tích này em đã nêu lên đƣợc một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty. 

      Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và tim hiểu. Song do trình độ và 

khả năng va thời gian có hạn nên bản đồ án tốt nghiệp này không tránh khỏi sai sót em 

rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo để bản đồ án tốt nghiệp hoàn thiện 

hơn. 

       Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô trong Khoa Kinh tế và Quản lý 

Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, các cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần xi 

măng Bút Sơn, đặc biệt là thầy Nguyễn Tiến Dũng đã tận tình hƣớng dẫn, tạo điều 

kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.               
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Bảng câu hỏi 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

 

     Chào anh (chị)! Tôi là Nguyễn Văn Hải sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trƣờng Đại học Bách 

khoa Hà Nội. Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp về đề tài “Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản 

phẩm ở Công ty Xi măng Bút Sơn”. Xin đƣợc làm phiền anh (chị) ít chút thời gian trả lời những câu 

hỏi dƣới đây. Tôi xin hứa câu trả lời của anh (chị) chỉ phục vụ cho nghiên cứu, không sử dụng vào 

mục đích khác. 

 

A. Phần câu hỏi 

Câu 1. Khi lựa chọn sản phẩm xi măng để bán anh (chị) quan tâm đến yếu tố nào sau đây?   

   

Tiêu chí 
Rất không 

quan tâm 

Không 

quan tâm 

Không có 

ý kiến 

Quan tâm Rất quan 

tâm 

Chất lƣợng sản phẩm 1 2 3 4 5 

Hình thức phân phối 1 2 3 4 5 

Mức giá bán 1 2 3 4 5 

Hình thức khuyến mại 1 2 3 4 5 

Chiết khấu  1 2 3 4 5 

Hỗ trợ thanh toán 1 2 3 4 5 

Hỗ trợ chi phí vận chuyển 1 2 3 4 5 

 

Câu 2. Theo anh (chị) giá bán xi măng của công ty xi măng Bút Sơn so với các hãng xi măng khác 

nhƣ thế nào? 

 

Tiêu chí Giá rất đắt Giá đắt Giá bình 

thƣờng 

Giá rẻ Giá rất rẻ 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 
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Câu 3. Theo anh (chị) Công ty xi măng Bút Sơn có chiết khấu bán hàng so với các hãng xi măng khác 

nhƣ thế nào? 

 

Tiêu chí Không có 

chiết khấu 

Chiết khấu 

ít 

Chiết khấu 

bình thƣờng 

Chiết khấu 

nhiều 

Chiết khấu 

rất nhiều 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 

 

Câu 4. Theo anh (chị) Công ty xi măng Bút Sơn có hỗ trợ thanh toán so với các hãng xi măng khác 

không? 

 

Tiêu chí Không  hỗ 

trợ thanh 

toán 

Hỗ trợ 

thanh toán ít 

Hỗ trợ thanh 

toán bình 

thƣờng 

Hỗ trợ 

thanh toán 

nhiều 

Hỗ trợ 

thanh toán 

rất nhiều 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 

 

Câu 5. Theo anh (chị) xi măng Bút Sơn có  khuyến mại nhƣ thế nào so với các thƣơng hiệu xi măng 

khác? 

 

Tiêu chí Không có 

khuyến mại 

Khuyến mại 

ít 

Khuyến mại 

bình thƣờng 

Khuyến 

mại nhiều 

Khuyến 

mại rất 

nhiều 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 

 

 



Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 67 
 

Câu 6. Theo anh (chi) Công ty xi măng Bút Sơn hỗ trợ chi phí vận chuyển so với các hãng xi măng 

khác nhƣ thế nào? 

 

Tiêu chí Không  hỗ 

trợ CP vận 

chuyển 

Hỗ trợ CP 

vận chuyển ít 

Hỗ trợ CP 

vận chuyển 

bình thƣờng 

Hỗ trợ CP 

vận chuyển 

nhiều 

Hỗ trợ CP 

vận 

chuyển rất 

nhiều 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 

 

 

Câu 7. Theo anh (chị) xi măng Bút Sơn giao hàng so với các hãng xi măng khác nhƣ thế nào? 

 

Tiêu chí Rất chậm Chậm Bình 

thƣờng 

Nhanh Rất nhanh 

Xi măng Bút Sơn 1 2 3 4 5 

Xi măng Hoàng Thạch 1 2 3 4 5 

Xi măng Hòa Phát 1 2 3 4 5 

Xi măng Hải Phòng 1 2 3 4 5 

Xi măng Tam Điệp 1 2 3 4 5 

 

 

Câu 8. Anh (chị) có đánh giá gì thêm? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Anh (chị) có ý kiến đóng góp gì giúp hoàn thiện chính sách bán hàng và marketing của công 

ty? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

B. Thông tin về khách hàng 

Họ và tên khách hàng:…………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ khách hàng    :…………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………............................... 

 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)! 

 



Nguyễn Văn Hải – Marketing K51 68 
 

Phụ lục 2:                      BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN 

                                   Tại ngày 31/12/2008  Mẫu số B 01 - DN  

     Đơn vị tính: VNĐ 

STT TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
31/12/2008 31/12/2007 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   2.267.581.492.558       650.372.916.427  

I- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110   126.105.702.323       109.337.480.594  

1. Tiền 111 3 126.105.702.323 109.337.480.594 

II- Các khoản Đ.tƣ tài chính ngắn hạn 120   - - 

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130         222.032.427.135        216.316.814.467  

1. Phải thu khách hàng 131           51.852.746.824         16.648.176.553  

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132         164.084.994.749       178.832.934.549  

3. Các khoản phải thu khác 135          6.776.310.459         20.938.253.263  

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139            (681.624.897)           (102.549.898) 

IV- Hàng tồn kho 140  1.896.836.071.967       313.287.655.811  

1. Hàng tồn kho 141 4  1.896.836.071.967       313.287.655.811  

V- Tài sản ngắn hạn khác 150   22.607.291.133         11.430.965.555  

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151   - - 

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152           21.971.211.133         10.719.930.555  

3. Tài sản ngắn hạn khác 158   636.080.000              711.035.000  

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200      1.918.901.666.691    1.695.402.666.011  

I Các khoản phải thu dài hạn 210             67.800.000           4.021.910.550  

1. Phải thu dài hạn khác 218           67.800.000           4.021.910.550  

II Tài sản cố định 220   1.883.221.608.505    1.674.358.706.351  

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5    1.169.867.080.906    1.328.558.536.073  

- Nguyên giá 222      2.652.826.362.110    2.647.110.647.943  

- Giá trị hao mòn lũy kế 223   (1.482.959.281.204) (1.318.552.111.870) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 6              867.601.952              991.545.089  

- Nguyên giá 225             1.239.431.363            1.239.431.363  

- Giá trị hao mòn lũy kế 226             (371.829.411)           (247.886.274) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 7         69.555.333.332          73.448.666.666  

- Nguyên giá 228           80.386.000.000          80.216.000.000  

- Giá trị hao mòn lũy kế 229   (10.830.666.668)        (6.767.333.334) 

4.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8       642.931.592.315       271.359.958.523  
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IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250                58.564.383               508.564.383  

1. Đầu tƣ dài hạn khác 258                58.564.383               508.564.383  

V. Tài sản dài hạn khác 260           35.553.693.803         16.513.484.727  

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 9         35.553.693.803         16.513.484.727  

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270      4.186.483.159.249    2.345.775.582.438  

STT NGUỒN VỐN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
31/12/2008 31/12/2007 

A- NỢ PHẢI TRẢ 300      3.063.877.416.590    1.315.518.757.882  

I- Nợ ngắn hạn 310         863.631.250.117        838.510.863.132  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 10       517.755.721.382        658.806.201.851  

2. Phải trả ngƣời bán 312     235.517.940.743    104.505.930.963  

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313             262.609.411            3.596.758.679  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 11         12.512.518.734         11.812.767.905  

5. Phải trả ngƣời lao động 315           21.020.584.565          14.543.529.305  

6. Chi phí phải trả 316 12         74.744.009.743          42.188.802.071  

7. Phải trả nội bộ 317   - - 

8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 13           1.817.865.539            3.056.872.358  

II- Nợ dài hạn 330   2.200.246.166.473        477.007.894.750  

1. Vay và nợ dài hạn 334 14 2.200.180.514.792        477.007.894.750  

2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm   65.651.681  

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400      1.122.605.742.659     1.030.256.824.556  

  (400 = 410+430)       

I- Vốn chủ sở hữu 410     1.112.625.201.616     1.020.126.687.489  

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 15       908.801.600.000        900.000.000.000  

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412 15 8.801.050.000  

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 15        38.048.515.339        (2.184.375.275) 

4. Quỹ đầu tƣ phát triển 417 
15 

        48.923.407.464          20.660.682.723  

5. Quỹ dự phòng tài chính 418 
15 

          7.517.608.729            4.489.459.649  

6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 15 32.015.400  

7. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 15 100.501.004.684         97.160.920.392  

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430           9.980.541.043         10.130.137.067  

1. Quỹ khen thƣởng và phúc lợi 431             9.980.541.043           9.516.152.506 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433    613.984.561 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440   4.186.483.159.249    2.345.775.582.438 
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Phụ lục 3 :     BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008 

  MẪU B 02-DN  

  Đơn vị tính: VNĐ 

CHỈ TIÊU Số tiền 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.195.058.669.695 

4. Giá vốn hàng bán       902.662.058.640  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ     292.396.611.055   

6. Doanh thu hoạt động tài chính              1.632.609.915  

7. Chi phí tài chính         60.456.962.646   

  Trong đó: Chi phí lãi vay      60.456.962.646   

8. Chi phí bán hàng         49.347.528.822 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp         65.043.174.791   

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       119.181.554.711   

11. Thu nhập khác           2.320.102.918   

12. Chi phí khác              141.588.632 

13. Lợi nhuận khác         2.178.514.286 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế           121.360.068.997 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp       104.369.659.337 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                       1.152    
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Phụ lục 4:                      BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN 

                                   Tại ngày 31/12/2009  Mẫu số B 01 -DN  

     Đơn vị tính: VNĐ 

STT TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
31/12/2009 01/01/2009 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   2,240,828,483,575 2,267,581,492,558 

I- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110   93,031,145,220 126,105,702,323 

1. Tiền 111 3 93,031,145,220 126,105,702,323 

II- Các khoản Đ.tƣ tài chính ngắn hạn 120   10,079,824,800 - 

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130   76,069,849,720 222,032,427,135 

1. Phải thu khách hàng 131   9,246,412,804 51,852,746,824 

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 132   59,024,733,407 164,084,994,749 

3. Các khoản phải thu khác 135  9,601,312,140 6,776,310,459 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139  (1,802,608,631)   (681,624,897) 

IV- Hàng tồn kho 140  2,044,069,467,368 1,896,836,071,967 

1. Hàng tồn kho 141 4  2,044,069,467,368 1,896,836,071,967 

V- Tài sản ngắn hạn khác 150   17,578,196,467 22,607,291,133 

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151   17,193,071,467 21,971,211,133 

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152   - - 

3. Tài sản ngắn hạn khác 158   385,125,000 636,080,000 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200   2,401,435,736,115 1,918,901,666,691 

I Các khoản phải thu dài hạn 210   - 67,800,000 

1. Phải thu dài hạn khác 218   - - 

II Tài sản cố định 220   2,370,075,907,646 1,883,221,608,505 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5 1,028,380,754,107 1,169,867,080,906 

- Nguyên giá 222   2,669,214,541,319 2,652,826,362,110 

- Giá trị hao mòn lũy kế 223   (1,640,833,787,212) (1,482,959,281,204) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 6 - 867,601,952 

- Nguyên giá 225   - 1,239,431,363 

- Giá trị hao mòn lũy kế 226   - (371,829,411) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 7 65,456,583,333 69,555,333,332 

- Nguyên giá 228   80,386,000,000 80,386,000,000 

- Giá trị hao mòn lũy kế 229   (14,929,416,667) (10,830,666,668) 

4.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8 1,276,238,570,206 642,931,592,315 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250   58,564,383 58,564,383 
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1. Đầu tƣ dài hạn khác 258   58,564,383 58,564,383 

V. Tài sản dài hạn khác 260   31,301,264,086 35,553,693,803 

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 9 31,301,264,086 35,553,693,803 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   4,642,264,219,690 4,186,483,159,249 

STT NGUỒN VỐN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh   

A- NỢ PHẢI TRẢ 300   3,627,066,025,859 3,063,877,416,590 

I- Nợ ngắn hạn 310   823,488,620,723 863,631,250,117 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 10 372,608,089,984 517,755,721,382 

2. Phải trả ngƣời bán 312   318,675,572,063 235,517,940,743 

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313   1,064,137,781 262,609,411 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 11 8,489,472,640 12,512,518,734 

5. Phải trả ngƣời lao động 315   32,885,383,178 21,020,584,565 

6. Chi phí phải trả 316 12 85,787,541,875 74,744,009,743 

7. Phải trả nội bộ 317   - - 

8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 13 3,978,423,202 1,817,865,539 

II- Nợ dài hạn 330   2,803,577,405,136 2,200,246,166,473 

1. Vay và nợ dài hạn 334 14 2,803,288,364,913 2,200,180,514,792 

2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm   - - 

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   1,015,198,193,831 1,122,605,742,659 

  (400 = 410+430)       

I- Vốn chủ sở hữu 410  1,009,121,936,134 1,112,625,201,616 

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411 15 908,801,600,000 908,801,600,000 

2. Thặng dƣ vốn cổ phần 412 15 8,801,050,000 8,801,050,000 

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 15 65,913,817,124 48,923,407,464 

4. Quỹ đầu tƣ phát triển 417 
15 

7,517,608,729 7,517,608,729 

5. Quỹ dự phòng tài chính 418 
15 

- 32,015,400 

6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 15 127,766,104,224 100,501,004,684 

7. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 15 - - 

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430   5,549,692,578 9,980,541,043 

1. Quỹ khen thƣởng và phúc lợi 431   - - 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433   526,565,119 - 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440   4,642,264,219,690 4,186,483,159,249 
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Phụ lục 5 :   BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 

 MẪU B 02-DN  

  Đơn vị tính: VNĐ 

CHỈ TIÊU Số tiền 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,431,265,641,859 

4. Giá vốn hàng bán 1,064,056,921,692 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 367,208,720,167 

 

Doanh thu hoạt động tài chính 2,610,453,918 

7. Chi phí tài chính 35,837,381,757 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 35,837,381,757 

8. Chi phí bán hàng 75,020,515,426 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 109,939,723,426 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 149,021,553,476 

11. Thu nhập khác 1,591,796,100 

12. Chi phí khác - 

13. Lợi nhuận khác 1,591,796,100 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế     150,613,349,576 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 131,786,680,879 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,450 

 


